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Matius

1
1Kitab silsilah YESUS Kristus, anak Daud,
anak Abraham.

2Abraham memperanakkan Ishak; dan
Ishak memperanakkan Yakub; dan Yakub
memperanakkan Yehuda serta saudara-
saudaranya;
3 dan Yehuda memperanakkan Peres dan

Zerah dari Tamar; dan Peres memperanakkan
Hezron; dan Hezron memperanakkan Aram;
4 dan Aram memperanakkan Aminadab; dan

Aminadab memperanakkan Nahason; dan
Nahason memperanakkan Salmon;
5 dan Salmon memperanakkan Boas dari

Rahab; dan Boas memperanakkan Obed dari
Rut; dan Obed memperanakkan Isai;
6 dan Isai memperanakkan Raja Daud. Dan

Raja Daud memperanakkan Salomo dari istri
Uria;
7 dan Salomo memperanakkan Rehabeam;

dan Rehabeam memperanakkan Abia; dan
Abia memperanakkan Asa;
8 dan Asa memperanakkan Yosafat; dan

Yosafat memperanakkan Yoram; dan Yoram
memperanakkan Uzia;
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9 dan Uzia memperanakkan Yotam; dan

Yotam memperanakkan Ahas; dan Ahas
memperanakkan Hizkia;
10 dan Hizkia memperanakkan Manashe; dan

Manashe memperanakkan Amon; dan Amon
memperanakkan Yosia;
11 dan Yosia memperanakkan Yekhonya serta

saudara-saudaranya, pada waktu pembuangan
ke Babilon.
12Sesudah pembuangan ke Babilon:

Yekhonya memperanakkan Sealtiel; dan
Sealtiel memperanakkan Zerubabel;
13 dan Zerubabel memperanakkan Abihud;

dan Abihud memperanakkan Elyakim; dan
Elyakim memperanakkan Azor;
14 dan Azor memperanakkan Zadok; dan

Zadok memperanakkan Akhim; dan Akhim
memperanakkan Eliud;
15 dan Eliud memperanakkan Eleazar; dan

Eleazar memperanakkan Matan; dan Matan
memperanakkan Yakub;
16 dan Yakub memperanakkan Yusuf, suami

Maria, dari dialah YESUS yang disebut Kristus
dilahirkan.
17 Jadi, dari Abraham sampai Daud seluruhnya

ada empat belas generasi,dan dari Daud
sampai pembuangan ke Babilon ada empat
belas generasi, dan dari pembuangan ke
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Babilon sampai Kristus ada empat belas
generasi.
18Dan kelahiran YESUS Kristus adalah

sebagai berikut: karena Maria, ibu-Nya, yang
sudah ditunangkan dengan Yusuf, sebelum
mereka hidup bersama, dia didapati sedang
mengandung di dalam rahimnya dari Roh
Kudus.
19Maka Yusuf, tunangannya, selaku seorang

yang bijaksana dan tidak menginginkan
untuk mempermalukannya, bermaksud untuk
menceraikannya dengan diam-diam.
20Dan dia, sementara mempertimbangkan

hal ini, lihatlah, seorang malaikat Tuhan
(YAHWEH - 2962) tampak kepadanya dalam
mimpi, seraya berkata, "Yusuf anak Daud,
jangan takut untuk menerima Maria istrimu,
karena yang dikandung di dalam dirinya adalah
dari Roh Kudus.
21Dan dia akan melahirkan seorang Putra dan

engkau akan menyebut Nama-Nya: YESUS,
karena Dialah yang akan menyelamatkan
umat-Nya dari dosa mereka."
22Dan semuanya ini terjadi, supaya dapat

menggenapi apa yang telah difirmankan oleh
Tuhan (YAHWEH - 2962) melalui seorang nabi,
yang mengatakan,
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23 "Lihatlah, seorang perawan akan

mengandung dan akan melahirkan seorang
Putra, dan mereka akan menyebut Nama-Nya:
Imanuel," yang diterjemahkan artinya: Allah
(Elohim - 2316) beserta kita.
24Dan Yusuf, setelah bangun dari tidurnya,

dia melakukan seperti yang telah malaikat
Tuhan (YAHWEH - 2962) perintahkan
kepadanya, dan dia menerima istrinya,
25 dan dia tidak bersetubuh dengannya

sampai dia sudah melahirkan Putranya, yang
sulung, dan dia menyebut Nama-Nya: YESUS.

2
1Dan, sesudah YESUS dilahirkan
di Betlehem, Yudea, pada masa

pemerintahan Raja Herodes, lihatlah,
orang-orang majus dari timur datang ke
Yerusalem,
2 seraya bertanya, "Di manakah Dia, raja

orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena
kami telah melihat bintang-Nya di timur dan
kami datang untuk menyembah kepada-Nya."
3Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes

dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem
bersamanya.
4Dan setelah mengumpulkan semua imam

kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia
meminta keterangan dari mereka di mana
Mesias dilahirkan.
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5Dan mereka berkata kepadanya, "Di

Betlehem, Yudea," karena demikianlah yang
ditulis melalui seorang nabi,
6 "Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda,

engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di
antara para pemimpin Yehuda, karena dari
padamu akan tampil Dia untuk memimpin,
Dialah yang akan menggembalakan umat-Ku,
Israel."
7Kemudian Herodes, setelah memanggil

orang-orang majus itu secara diam-diam,
ia meminta kepastian dari mereka saat
tampaknya bintang itu.
8Dan, seraya menyuruh mereka ke Betlehem,

ia berkata, "Sambil pergi, selidikilah dengan
saksama perihal bayi itu, dan segera setelah
kamu temukan, laporkanlah kepadaku, agar
setelah tiba, aku pun dapat menyembah Dia."
9Dan setelah mendengarkan raja, mereka

terus berjalan. Dan tampaklah bintang yang
telah mereka lihat di timur itu, bergerak
mendahului mereka, hingga setelah sampai,
dia berhenti di atas tempat bayi itu berada.
10Dan setelah melihat bintang itu, mereka

bersukacita dengan sukacita yang sangat
besar.
11Dan setelah tiba di rumah itu, mereka

mendapati bayi itu bersama Maria, ibu-Nya.
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Dan sambil bersujud mereka menyembah
Dia. Dan seraya membuka barang-barang
berharganya, mereka mempersembahkan
kepada-Nya persembahan: emas, kemenyan,
dan mur.
12Dan setelah diperingatkan melalui mimpi

agar jangan kembali kepada Herodes, mereka
kembali ke negeri mereka melalui jalan lain.
13Dan setelah mereka kembali, lihatlah,

malaikat Tuhan (YAHWEH - 2962)
menampakkan diri kepada Yusuf melalui
mimpi, seraya berkata, "Bangunlah, bawalah
bayi itu dan ibu-Nya, dan mengungsilah
ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai
Aku berfirman kepadamu, karena Herodes
bermaksud mencari bayi itu untuk
membinasakan Dia."
14Dan dia, setelah bangun, membawa

bayi itu dan ibu-Nya pada malam itu, dan
menyingkir ke Mesir.
15Dan dia berada di sana sampai kematian

Herodes, supaya dapat digenapi apa yang
telah difirmankan oleh Tuhan (YAHWEH -
2962) melalui seorang nabi yang mengatakan,
"Aku telah memanggil Putra-Ku keluar dari
Mesir."
16Kemudian Herodes, setelah menyadari

bahwa dirinya diperdaya oleh para majus,
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ia sangat marah, dan dengan mengirim
para utusannya, dia membunuh semua bayi
laki-laki yang ada di Betlehem dan di seluruh
wilayahnya, dari yang berumur dua tahun ke
bawah, sesuai dengan waktu yang telah dia
dapatkan kepastian dari para majus.
17Maka digenapilah apa yang diucapkan oleh

Nabi Yeremia yang mengatakan,
18 "Terdengarlah suara di Rama, nyanyian

perkabungan dan tangisan dan ratapan yang
mendalam; Rahel yang tengah menangisi
anak-anaknya, dia bahkan tidak ingin dihibur,
karena mereka sudah tiada."
19Dan sesudah Herodes mati, lihatlah,

malaikat Tuhan (YAHWEH - 2962)
menampakkan diri melalui mimpi kepada Yusuf
di Mesir,
20 seraya berkata, "Bangunlah, bawalah bayi

itu dan ibu-Nya, dan pergilah ke negeri Israel,
karena mereka yang memburu nyawa bayi itu
sudah meninggal."
21Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu

dan ibu-Nya dan tiba di negeri Israel.
22Namun, setelah mendengar bahwa

Arkhelaus memerintah atas Yudea
menggantikan Herodes, ayahnya, dia takut
untuk pergi ke sana. Dan setelah diperingatkan
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melalui mimpi, dia menyingkir ke daerah
Galilea.
23Dan setelah tiba, dia tinggal di sebuah kota

yang disebut Nazaret, supaya digenapi apa
yang difirmankan melalui para nabi, bahwa Dia
akan disebut Orang Nazaret.

3
1Dan pada masa itu, Yohanes Pembaptis
tampil dengan berkhotbah di padang

gurun Yudea,
2 dan seraya berkata, "Bertobatlah, sebab

kerajaan surga sudah dekat!"
3Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi

Yesaya ketika berkata, "Suatu suara yang
berseru di padang gurun: Persiapkanlah jalan
bagi Tuhan (YAHWEH - 2962), buatlah lurus
alur-alur-Nya!"
4Dan Yohanes mengenakan pakaiannya

dari bulu unta dan sebuah sabuk dari kulit di
lingkar pinggangnya, dan makanannya adalah
belalang dan madu hutan.
5 Pada waktu itu, orang-orang Yerusalem dan

seluruh Yudea dan seluruh wilayah sekitar
Yordan datang kepadanya.
6Dan mereka dibaptis olehnya di Yordan,

seraya mengakui dosa-dosa mereka.
7Dan setelah melihat banyak orang Farisi

dan Saduki yang datang pada baptisannya,
dia berkata kepada mereka, "Hai keturunan
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ular beludak, siapakah yang menunjukkan
kepadamu untuk menghindar dari murka yang
akan datang?
8Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah

yang sepadan dengan pertobatan.
9Dan janganlah berpikir untuk mengatakan

kepada dirimu sendiri: Kami mempunyai
seorang bapak: Abraham! Sebab, aku berkata
kepadamu, bahwa Allah (Elohim - 2316)
sanggup mengangkat anak-anak bagi Abraham
dari batu-batu ini!
10Dan sekarang juga, kapak diletakkan di

dekat akar pepohonan, karena itu setiap
pohon yang tidak menghasilkan buah yang
baik, ia ditebang dan dilemparkan ke dalam
api.
11Sesungguhnya, aku membaptis kamu

dalam air untuk pertobatan, tetapi yang
datang sesudah aku, Dia lebih berkuasa
daripada aku, yang tentang Dia, aku tidak
layak untuk membawa kasut-Nya; Dia akan
membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api.
12Alat pengirik-Nya ada di tangan-Nya, dan

Dia akan membersihkan lantai pengirikan-Nya,
dan akan mengumpulkan gandum-Nya ke
dalam lumbung. Namun, Dia akan membakar
jerami itu dengan api yang tak terpadamkan."
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13Kemudian datanglah YESUS dari Galilea

ke Yordan kepada Yohanes, untuk dibaptis
olehnya.
14Namun Yohanes mencegah Dia, dengan

berkata, "Seharusnya aku yang perlu
dibaptis oleh-Mu, malah Engkau yang datang
kepadaku?"
15Akan tetapi sambil menanggapi, YESUS

berkata kepadanya, "Turutilah sekarang,
karena demikianlah yang seharusnya
terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh
kebenaran!" Maka dia pun menuruti-Nya.
16Dan sesudah dibaptis, YESUS segera keluar

dari air. Dan tampaklah langit terbuka bagi-Nya
dan Dia melihat Roh Allah (Elohim - 2316)
sedang turun bagaikan seekor burung merpati
dan datang ke atas-Nya.
17Dan, perhatikanlah suatu suara dari surga

yang mengatakan, "Inilah Putra-Ku Yang
Terkasih, kepada-Nyalah Aku berkenan!"

4
1Kemudian, YESUS dipimpin oleh Roh ke
tengah padang gurun untuk dicobai oleh si

iblis.
2Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan

empat puluh malam, sesudah itu Dia merasa
lapar.
3Dan setelah datang kepada-Nya, dia yang

mencobai berkata, "Jika Engkau adalah Putra
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Allah (Elohim - 2316), katakanlah supaya
batu-batu ini menjadi roti!"
4Namun seraya menanggapi, Dia berkata,

"Telah tertulis: Bukan oleh roti saja manusia
akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang
keluar melalui mulut Allah (YAHWEH - 2316)."
5Kemudian si iblis membawa Dia ke kota

yang suci dan menempatkan-Nya di atas
puncak bait suci,
6 dan dia berkata kepada-Nya, "Jika Engkau

Putra Allah (Elohim - 2316), jatuhkanlah
diri-Mu ke bawah, karena telah tertulis
bahwa Dia akan memerintahkan kepada
para malaikat-Nya berkenaan dengan
Engkau, dan mereka akan menatang Engkau
di atas tangannya, agar jangan Engkau
membenturkan kaki-Mu pada batu."
7YESUS berkata kepada-nya, "Lagi, telah

tertulis: Janganlah kamu mencobai Tuhan
(YAHWEH - 2962), Allahmu (Elohimmu -
2316)!"
8Sekali lagi, si iblis membawa Dia ke sebuah

gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan
kepada-Nya semua kerajaan dunia dan
kemuliaannya,
9 dan dia berkata kepada-Nya, "Aku akan

memberikan semua ini kepada-Mu, jika
Engkau bersembah sujud kepadaku."
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10Kemudian YESUS berkata kepadanya,

"Enyahlah hai Satan! Sebab telah tertulis:
Engkau harus menyembah Tuhan (YAHWEH
- 2962), Allahmu (Elohimmu - 2316), dan
kepada-Nya sajalah engkau harus beribadah!"
11 Lalu si iblis meninggalkan Dia, dan

tampaklah para malaikat datang menghampiri
dan melayani Dia.
12Dan ketika mendengar bahwa Yohanes

telah ditangkap, YESUS menyingkir ke Galilea.
13Dan setelah meninggalkan Nazaret, ketika

tiba, Dia tinggal di Kapernaum, di tepi danau,
di wilayah Zebulon dan Naftali,
14 supaya dapat digenapi apa yang diucapkan

oleh Nabi Yesaya, yang berkata,
15 "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan

danau, di seberang Yordan, Galilea, wilayah
bangsa-bangsa.
16Bangsa yang duduk dalam kegelapan,

telah melihat terang yang besar, dan bagi
mereka yang duduk di suatu negeri dan
dalam bayang-bayang kematian, terang telah
memancar atas mereka."
17Sejak saat itu YESUS mulai berkhotbah dan

berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan surga
sudah mendekat!"
18Dan selagi berjalan di tepi danau

Galilea, YESUS melihat dua kakak beradik,
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Simon --yang disebut Petrus-- dan Andreas
saudaranya, sedang menebarkan jala ke danau
karena mereka adalah nelayan.
19Dan Dia berkata kepada mereka, "Marilah

ikut Aku, dan Aku akan menjadikan kamu
penjala manusia!"
20Dan setelah meninggalkan jala, segera

mereka mengikuti Dia.
21Dan setelah pergi dari sana, Dia melihat

dua saudara yang lain, Yakobus anak Zebedeus
dan Yohanes saudaranya, di dalam perahu
bersama Zebedeus ayah mereka, sedang
memperbaiki jala mereka; dan Dia memanggil
mereka.
22Dan setelah meninggalkan perahu dan

ayah mereka, segera mereka mengikuti Dia.
23Dan YESUS pergi berkeliling ke seluruh

Galilea, sambil mengajar di dalam sinagoga-
sinagoga mereka dan memberitakan injil
kerajaan dan menyembuhkan setiap penyakit
dan semua kelemahan tubuh di antara
orang-orang itu.
24Dan kabar tentang Dia telah menyebar

sampai ke seluruh Siria. Dan mereka membawa
kepada-Nya semua orang yang menderita
parah dengan berbagai penyakit, dan yang
terimpit oleh rasa sakit, dan yang kerasukan
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setan, dan yang menderita ayan, dan yang
lumpuh, dan Dia menyembuhkan mereka.
25Dan kerumunan orang banyak dari Galilea,

dan Dekapolis, dan Yerusalem, dan Yudea, dan
dari seberang Yordan, mengikuti Dia.

5
1Dan setelah melihat kerumunan orang
itu, Dia mendaki ke atas bukit, dan

setelah Dia duduk, datanglah murid-murid-Nya
kepada-Nya.
2Dan seraya membuka mulut-Nya, Dia

mengajar mereka dengan mengatakan,
3 "Berbahagialah orang yang miskin dalam

roh, karena kerajaan surga adalah milik
mereka.
4Berbahagialah orang yang berdukacita,

karena mereka akan dihiburkan.
5Berbahagialah orang yang lembut hatinya,

karena mereka akan mewarisi bumi.
6Berbahagialah orang yang lapar dan haus

kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
7Berbahagialah orang yang penuh

kemurahan, karena mereka akan diberi
kemurahan.
8Berbahagialah orang yang suci di dalam

hati, karena mereka akan melihat Allah (Elohim
- 2316).
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9Berbahagialah orang yang membuat damai,

karena mereka akan disebut anak-anak Allah
(Elohim - 2316).
10Berbahagialah orang yang dianiaya karena

kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik
mereka.
11Berbahagialah kamu bilamana karena

Aku mereka mencela kamu dan menganiaya
bahkan mengatakan setiap perkataan yang
jahat terhadap kamu dengan berdusta,
12 bersukacitalah dan bergembiralah karena

pahalamu besar di surga, sebab demikianlah
mereka telah menganiaya para nabi sebelum
kamu."
13 "Kamu adalah garam bumi, tetapi jika

garam itu menjadi tawar, dengan apakah
dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna
sama sekali, selain untuk dibuang ke luar dan
diinjak-injak oleh manusia.
14Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota

yang terletak di atas gunung, tidaklah mungkin
disembunyikan.
15Mereka pun tidak menyalakan pelita dan

menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan
di atas kaki pelita, dan menerangi segala
sesuatu yang ada di dalam rumah.
16Demikian hendaklah terangmu bercahaya

di hadapan manusia, sehingga mereka
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dapat melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakan Bapamu yang di surga."
17 "Janganlah mengira bahwa Aku datang

untuk membatalkan torat atau kitab para
nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan,
melainkan untuk menggenapinya.
18Sebab, sesungguhnya Aku berkata

kepadamu: Sampai langit dan bumi berlalu,
satu iota atau satu keraia pun dari torat
sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala
sesuatu terjadi.
19Oleh karena itu, siapa pun yang

mengabaikan satu dari perintah-perintah yang
terkecil ini dan mengajar manusia secara
demikian, dia akan disebut yang terkecil di
dalam kerajaan surga. Namun, siapa yang
dapat melakukan dan mengajarkan, dia akan
disebut besar di dalam kerajaan surga.
20Sebab, Aku berkata kepadamu bahwa jika

kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak
daripada para ahli kitab dan orang-orang
Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke
dalam kerajaan surga.
21Kamu telah mendengar yang telah

dikatakan kepada mereka pada zaman
dahulu: Janganlah membunuh; dan siapa
yang membunuh, dia pantas berada dalam
hukuman.
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22Namun, Aku berkata kepadamu bahwa

setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab
terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam
hukuman; dan siapa yang berkata kepada
saudaranya: Raka, dia pantas berada di
hadapan Sanhedrin, dan siapa yang berkata:
Dungu, ia pantas berada dalam neraka api.
23Kemudian, apabila engkau

mempersembahkan persembahanmu di
atas mezbah, dan di sana engkau teringat
bahwa saudaramu mempunyai sesuatu
terhadapmu,
24 tinggalkanlah persembahanmu di sana

di depan mezbah itu, dan pergilah, biarlah
engkau didamaikan terlebih dahulu dengan
saudaramu, dan kemudian datanglah,
persembahkanlah persembahanmu itu.
25Bersepakatlah segera dengan lawan

perkaramu sementara engkau berada dalam
perjalanan bersamanya, supaya jangan
lawanmu itu menyerahkan engkau kepada
hakim dan hakim itu menyerahkan engkau
kepada pengawal dan engkau dijebloskan ke
dalam penjara.
26Sesungguhnya Aku berkata kepadamu:

Engkau sekali-kali tidak akan pernah keluar
dari sana, sampai engkau telah membayarkan
kodrantes yang terakhir.



MATIUS 5.27–32 18
27Kamu sudah mendengar yang telah

dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu:
Janganlah berzina!
28Namun Aku berkata kepadamu, bahwa

setiap orang yang memandangi seorang
perempuan dengan bernafsu terhadapnya,
dalam hatinya dia telah menzinainya.
29Dan jika matamu yang kanan

menjerumuskan engkau, cungkillah itu
dan buanglah dari padamu, karena lebih
menguntungkan bagimu bahwa satu dari
anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh
tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka.
30Dan jika tangan kananmu menjerumuskan

engkau, potonglah itu dan buanglah dari
padamu, karena lebih menguntungkan bagimu
bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa
dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke
dalam neraka.
31Dan telah dikatakan, bahwa siapa

yang menceraikan istrinya, hendaklah dia
memberikan kepadanya surat cerai.
32Namun Aku berkata kepadamu, bahwa

siapa yang telah menceraikan istrinya kecuali
karena masalah percabulan, dia menjadikan
wanita itu berzina; dan siapa yang sekiranya
menikahi wanita yang diceraikan, dia pun
berzina.
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33 Lagi, kamu sudah mendengar bahwa

kepada mereka pada zaman dahulu telah
dikatakan: Janganlah bersumpah palsu, tetapi
penuhilah sumpahmu itu di hadapan Tuhan
(YAHWEH - 2962).
34Namun Aku berkata kepadamu: Janganlah

sekali-kali bersumpah, entah demi surga
karena itu adalah takhta Allah (Elohim - 2316),
35 atau demi bumi karena itu adalah tumpuan

kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena itu
adalah kota raja yang besar.
36Atau, janganlah bersumpah demi

kepalamu, karena engkau tidak berkuasa
untuk membuat sehelai rambut pun, putih
atau hitam.
37Akan tetapi biarlah perkataanmu: Ya, jika

ya -- Tidak, jika tidak. Dan yang selebihnya,
hal itu berasal dari yang jahat.
38Kamu sudah mendengar yang telah

dikatakan: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
39Namun Aku berkata kepadamu: Janganlah

melawan yang jahat, melainkan siapa yang
menampar engkau pada pipimu yang kanan,
sodorkanlah kepadanya pipi yang lain juga.
40Dan kepada dia yang menginginkan

engkau dihukum dan mengambil pakaianmu,
tinggalkanlah kepadanya jubahmu juga.
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41Dan siapa saja yang ingin memaksa engkau

berjalan satu mil, berjalanlah bersamanya dua
mil.
42Kepada dia yang meminta engkau,

berikanlah; dan dia yang ingin meminjam dari
engkau, janganlah ditolak."
43 "Kamu sudah mendengar yang telah

dikatakan: Kasihilah sesamamu dan bencilah
musuhmu.
44Namun Aku berkata kepadamu: Kasihilah

musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang
mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik
mereka yang membenci kamu dan berdoalah
bagi mereka yang melecehkan kamu dan
menganiaya kamu,
45 supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu

yang di surga. Sebab Dia menerbitkan
matahari-Nya bagi yang jahat dan yang baik,
dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar
dan yang tidak benar.
46Sebab, jika kamu mengasihi mereka yang

mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu
peroleh? Bukankah para pemungut cukai pun
berbuat hal yang sama?
47Dan jika kamu menyalami saudara-

saudaramu saja, apa lebihnya kamu berbuat?
Bukankah pemungut cukai pun berbuat
demikian?
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48Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi

sempurna, sebagaimana Bapamu yang di
surga adalah sempurna."

6
1 "Perhatikanlah sedekahmu, supaya
jangan melakukannya di hadapan manusia

sehingga dilihat oleh mereka, dan jika tidak,
kamu tidak memperoleh pahala di hadapan
Bapamu yang di surga.
2Oleh karena itu, ketika engkau memberi

sedekah, janganlah engkau mencanangkannya
di hadapanmu, sebagaimana yang orang-orang
munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga
dan di jalan-jalan agar mereka dimuliakan
oleh manusia. Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu: Mereka telah menerima pahalanya.
3Namun engkau, selagi memberi sedekah,

jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa
yang tangan kananmu lakukan,
4 sehingga sedekahmu itu ada dalam

ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat
dalam ketersembunyian, Dia sendiri akan
membalas kepadamu dalam keterbukaan."
5 "Dan ketika engkau berdoa, janganlah

menjadi seperti orang-orang munafik, karena
mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam
sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan
raya, sehingga mereka terlihat oleh manusia.
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Sesungguhnya Aku berkata kepadamu bahwa
mereka telah menerima pahalanya.
6Dan engkau, ketika engkau berdoa,

masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah
pintumu; berdoalah kepada Bapamu yang ada
dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang
melihat dalam ketersembunyian, Dia akan
menjawab engkau dalam keterbukaan.
7Dan ketika berdoa, janganlah bertele-tele

seperti bangsa-bangsa lain, karena mereka
menyangka bahwa dengan banyaknya
kata-kata mereka, mereka akan didengarkan.
8Sebab itu, janganlah menjadi sama dengan

mereka, karena Bapamu mengetahui hal-hal
yang kamu perlukan, sebelum kamu meminta
kepada-Nya.
9Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa

demikian: Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah Nama-Mu,
10 datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-

Mu seperti di surga juga di atas bumi.
11Berikanlah kepada kami hari ini roti kami

sehari-hari,
12 dan ampunkanlah kepada kami

utang-utang kami, seperti kami juga
mengampunkannya kepada para pengutang
kami.
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13Dan janganlah membawa kami ke dalam

pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang
jahat; karena punya-Mulah kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
14Sebab, jika kepada manusia kamu

mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka,
Bapa surgawimu pun akan mengampunkan
kepadamu.
15Namun, jika kepada manusia kamu

tidak bisa mengampunkan kesalahan-
kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan
mengampunkan kesalahan-kesalahanmu."
16 "Dan ketika kamu berpuasa, janganlah

menjadi seperti orang-orang munafik yang
muram, karena mereka mengubah air
mukanya sehingga mereka terlihat sedang
berpuasa oleh manusia. Sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, bahwa mereka sedang
menerima pahalanya.
17Namun engkau, selagi berpuasa,

minyakilah kepalamu dan cucilah wajahmu,
18 sehingga engkau tidak terlihat sedang

berpuasa oleh banyak orang, kecuali oleh
Bapamu yang ada dalam ketersembunyian; dan
Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian,
Dia akan membalas kepadamu dalam
keterbukaan."



MATIUS 6.19–25 24
19 "Janganlah menimbun bagimu harta di

bumi, tempat ngengat dan karat merusak dan
tempat pencuri membobol dan mencuri.
20Namun, kumpulkanlah bagimu harta di

surga, tempat baik ngengat maupun karat
tidak merusak dan tempat pencuri tidak
membobol maupun mencuri,
21 karena di tempat hartamu berada, di situ

juga hatimu berada.
22Mata adalah pelita tubuh; karena itu, jika

matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan
menjadi terang;
23 tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh

tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi, jika terang
yang ada di dalam dirimu menjadi gelap,
alangkah pekatnya kegelapan itu.
24Tidak seorang pun sanggup mengabdi

kepada dua tuan, karena dia akan membenci
yang satu dan mengasihi yang lain; atau ia
akan mematuhi yang satu dan mengabaikan
yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada
Allah (Elohim - 2316) dan mamon."
25 "Itulah sebabnya Aku berkata kepadamu:

Janganlah khawatir dengan jiwamu, apa yang
akan kamu makan dan apa yang akan kamu
minum; atau dengan tubuhmu, apa yang
akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih
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utama daripada makanan, dan tubuh daripada
pakaian?
26Amatilah burung-burung di langit yang

tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan
tidak mengumpulkan ke dalam lumbung,
Bapa surgawimu memelihara mereka juga.
Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka?
27Dan siapakah dari antaramu yang dengan

khawatir sanggup menambah satu hasta pada
usianya?
28Dan tentang pakaian, mengapa kamu

khawatir? Perhatikanlah bunga bakung di
padang, bagaimana mereka tumbuh, mereka
tidak berjerih lelah bahkan tidak memintal;
29 tetapi Aku berkata kepadamu, bahwa

Salomo pun dalam segala kemuliaannya tidak
berbusana seperti salah satu dari mereka.
30Namun, jika rumput di ladang yang ada hari

ini dan esok dilemparkan ke dalam perapian,
Allah (Elohim - 2316) mendandaninya
sedemikian rupa, bukankah kamu lebih lagi,
hai yang kurang iman?
31Sebab itu janganlah khawatir dengan

berkata: Apakah yang akan kami makan, atau
apakah yang akan kami minum, atau apakah
yang akan kami pakai,
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32 karena bangsa-bangsa lain mengejar

semua ini; sebab Bapa surgawimu mengetahui
bahwa kamu membutuhkan semua ini.
33Namun, carilah terlebih dahulu kerajaan

Allah (Elohim - 932) dan kebenaran-Nya, dan
semua ini akan ditambahkan kepadamu.
34Oleh karena itu, janganlah khawatir

akan hari esok, sebab hari esok akan
mengkhawatirkan urusannya sendiri. Dalam
suatu hari, cukuplah keburukannya."

7
1 "Janganlah menghakimi, supaya kamu
tidak dihakimi.

2Sebab dengan penghakiman yang kamu
hakimkan, kamu akan dihakimi, dan dengan
ukuran yang kamu ukurkan, kepadamu juga
akan diukurkan.
3Dan mengapa kamu melihat selumbar yang

ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari
balok yang ada di matamu sendiri?
4Atau, bagaimanakah kamu akan berkata

kepada saudaramu: Izinkanlah aku
mengeluarkan selumbar dari matamu! Namun,
lihatlah, ada balok di matamu.
5Hai munafik, keluarkanlah dahulu balok

itu dari matamu, dan kemudian kamu akan
melihat dengan jelas untuk mengeluarkan
selumbar dari mata saudaramu!



MATIUS 7.6–12 27
6 Janganlah memberikan yang kudus kepada

anjing, jangan pula melemparkan mutiaramu
ke hadapan babi, agar tidak mereka injak-injak
dengan kakinya, dan seraya berbalik mereka
mencabik-cabik kamu."
7 "Mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu,

carilah, dan kamu akan mendapatkan,
ketuklah, dan itu akan dibukakan bagimu.
8Sebab, setiap yang meminta, dia menerima,

dan yang mencari, dia mendapatkan, dan bagi
yang mengetuk, ia akan dibukakan.
9Atau siapakah manusia dari antara kamu,

yang jika anaknya meminta roti, malah dia
memberi batu kepadanya?
10Dan jika dia meminta ikan, masakan dia

memberi ular kepadanya?
11 Jadi, jika kamu yang jahat tahu

memberikan pemberian-pemberian yang
baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya
Bapamu yang di surga, Dia akan memberi
yang baik kepada mereka yang meminta
kepada-Nya."
12 "Oleh karena itu, segala apa saja yang

kamu inginkan agar manusia lakukan
kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan
kepada mereka, karena inilah isi torat dan
kitab para nabi.
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13Masuklah melalui gerbang yang sempit,

karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan
yang menuju kepada kebinasaan, dan mereka
yang masuk melaluinya adalah banyak.
14Sebab, sempitlah gerbang dan sesaklah

jalan yang menuju kepada kehidupan, dan
mereka yang mendapatkannya adalah sedikit."
15 "Namun, waspadalah terhadap nabi-nabi

palsu yang datang kepadamu dalam pakaian
bulu domba, tetapi di dalamnya mereka adalah
serigala yang buas.
16Dari buahnyalah kamu akan mengenal

mereka seutuhnya. Bukankah tidak pernah
orang memetik buah anggur dari semak duri,
atau buah ara dari pohon berduri?
17 Jadi, setiap pohon yang baik menghasilkan

buah yang baik, tetapi pohon yang buruk
menghasilkan buah yang buruk.
18 Pohon yang baik tidak mungkin

menghasilkan buah yang buruk, demikian pula
pohon yang buruk tidak menghasilkan buah
yang baik.
19Setiap pohon yang tidak menghasilkan

buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke
dalam api.
20 Jadi, dari buahnyalah kamu akan mengenal

mereka seutuhnya.
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21Bukan setiap orang yang berkata kepada-

Ku: Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam
kerajaan surga; melainkan dia yang melakukan
kehendak Bapa-Ku yang di surga.
22Banyak orang akan berkata kepada-Ku

pada hari itu: Tuhan, Tuhan, bukankah dalam
Nama-Mu kami telah bernubuat, dan dalam
Nama-Mu kami mengusir setan, dan dalam
Nama-Mu kami melakukan banyak mukjizat?
23Dan pada waktu itu Aku akan menyatakan

kepada mereka: Aku tidak pernah mengenal
kamu, enyahlah dari pada-Ku, kamu yang
mengerjakan kedurhakaan!"
24 "Oleh karena itu, setiap orang yang

mendengarkan perkataan-Ku ini dan
melakukannya, Aku akan menyamakan dia
dengan seorang yang bijaksana, yang telah
membangun rumahnya di atas batu karang.
25Dan turunlah hujan dan datanglah banjir

dan bertiuplah angin dan semua melanda atas
rumah itu, dan dia tidak runtuh, karena dia
telah difondasikan di atas batu karang.
26Dan setiap orang yang mendengarkan

perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, dia
akan disamakan dengan seorang yang bodoh,
yang telah membangun rumahnya di atas
pasir.
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27Dan turunlah hujan dan datanglah banjir

dan bertiuplah angin dan semua melanda atas
rumah itu, dan dia runtuh, dan keruntuhannya
itu sangatlah hebat."
28Dan terjadilah, ketika YESUS telah

menyelesaikan perkataan itu, kerumunan
orang itu terpesona pada pengajaran-Nya.
29Sebab ketika sedang mengajar mereka,

Dia seperti orang yang berotoritas, dan bukan
seperti para ahli kitab.

8
1Dan setelah Dia turun dari bukit,
kerumunan orang banyak mengikuti Dia.

2Dan tampaklah seorang kusta yang datang
menyembah kepada-Nya sambil berkata,
"Tuan, jika Engkau mau, Engkau dapat
menahirkan aku."
3Dan dengan mengulurkan tangan, YESUS

menjamah dia seraya berkata, "Aku mau,
biarlah engkau ditahirkan!" Dan seketika itu
juga ditahirkanlah kustanya.
4Dan YESUS berkata kepadanya,

"Camkanlah, janganlah mengatakan kepada
siapa pun, tetapi pergilah, perlihatkanlah
dirimu kepada imam dan persembahkanlah
persembahan yang telah Musa perintahkan
sebagai kesaksian bagi mereka."
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5Dan ketika YESUS sedang masuk ke

Kapernaum, seorang perwira mendekat
kepada-Nya sambil mendesak Dia
6 dan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di

rumah, lumpuh, dengan sangat tersiksa."
7Dan YESUS berkata kepadanya, "Setelah

datang, Aku akan menyembuhkan dia."
8Dan seraya menanggapi, perwira itu

berkata, "Tuan, aku tidak layak bahwa
Engkau masuk ke bawah atapku, sebaliknya
katakanlah sepatah kata saja, dan hambaku
akan disembuhkan.
9Sebab, aku juga adalah manusia di bawah

otoritas, yang mempunyai prajurit-prajurit di
bawah diriku. Dan aku berkata kepada yang
ini: Pergilah!, dan pergilah dia; dan kepada
yang lain: Datanglah!, dan datanglah dia; dan
kepada hambaku: Lakukanlah ini!, dan dia
melakukannya."
10Dan YESUS, setelah mendengarkan, Dia

kagum dan berkata kepada mereka yang
sedang mengikuti, "Sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, bahkan di antara orang
Israel pun Aku tidak menemukan iman sebesar
ini.
11Dan Aku berkata kepadamu, bahwa banyak

orang dari timur dan barat akan datang dan
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duduk makan bersama Abraham dan Ishak
dan Yakub di dalam kerajaan surga;
12 tetapi anak-anak kerajaan akan dibuang ke

dalam kegelapan yang paling kelam, di sana
akan ada tangis dan kertak gigi."
13Dan YESUS berkata kepada perwira itu,

"Pergilah, dan sebagaimana yang telah engkau
imani, terjadilah bagimu!" Dan, pada saat itu
hambanya disembuhkan.
14Dan YESUS, setelah tiba di rumah Petrus,

melihat ibu mertuanya sedang terbaring dan
menderita demam.
15Dan Dia menjamah tangannya, dan demam

itu meninggalkannya, dan dia bangun dan
melayani mereka.
16Dan ketika menjelang malam, mereka

membawa kepada-Nya banyak orang yang
kerasukan setan; dan Dia mengusir roh-roh
itu dengan sepatah kata, dan Dia telah
menyembuhkan semua orang yang menderita
sakit,
17 sehingga digenapi yang difirmankan

melalui Nabi Yesaya, ketika berkata, "Dia
sendiri mengambil alih kelemahan-kelemahan
dan menanggung penyakit-penyakit kita."
18Dan YESUS, setelah melihat kerumunan

orang banyak di sekeliling-Nya, Dia
memerintahkan untuk bertolak ke seberang.
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19Dan seraya menghampiri, berkatalah

seorang ahli kitab kepada-Nya, "Guru, aku
akan mengikuti-Mu ke mana pun Engkau
pergi."
20Namun YESUS berkata kepadanya,

"Serigala mempunyai liang dan burung di
langit, sarang, tetapi Anak Manusia tidak
mempunyai tempat untuk meletakkan kepala."
21Dan seorang dari para murid-Nya yang lain

berkata kepada-Nya, "Tuhan, izinkanlah aku
untuk terlebih dahulu pergi dan menguburkan
ayahku."
22Namun YESUS berkata kepadanya,

"Ikutlah Aku, dan biarlah mereka yang mati
menguburkan yang mati di antara mereka
sendiri."
23Dan ketika Dia tengah naik ke atas perahu,

murid-murid-Nya mengikuti Dia.
24Dan lihatlah, suatu guncangan yang

dahsyat telah terjadi di danau, sehingga
perahu itu digulung oleh gelombang, tetapi
Dia tetap tidur.
25Dan para murid-Nya, setelah menghampiri,

membangunkan Dia sambil berkata, "Tuhan,
selamatkanlah kami, kami binasa!"
26Dan Dia berkata kepada mereka, "Mengapa

kamu menjadi takut, hai yang kurang iman?"
Setelah dibangunkan, lalu Dia menghardik
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angin dan danau itu, dan terjadilah ketenangan
yang luar biasa.
27Dan orang-orang itu takjub sambil berkata,

"Macam apakah Dia ini, sehingga baik angin
maupun danau patuh kepada-Nya?"
28Adapun Dia, setelah tiba di seberang, di

wilayah orang Gergesa, datanglah menemui-
Nya dua orang yang dirasuk setan, yang
keluar dari pekuburan dengan sangat ganas,
sehingga tidak seorang pun mampu untuk
lewat melalui jalan itu.
29Dan lihatlah, mereka berteriak sambil

berkata, "Ada apakah dengan kami dan
Engkau, hai YESUS Putra Allah (Elohim -
2316)? Apakah Engkau datang ke sini sebelum
waktunya untuk menyiksa kami?"
30Dan jauh dari mereka terdapat sekawanan

babi yang banyak jumlahnya sedang
digembalakan.
31Dan setan-setan itu meminta kepada-Nya,

katanya, "Jika Engkau mengusir kami, izinkan
kami pergi ke dalam kawanan babi itu."
32Dan Dia berkata kepada mereka,

"Pergilah!" Dan setelah keluar, mereka pergi ke
dalam kawanan babi itu. Dan lihatlah, seluruh
kawanan babi itu berebutan turun ke jurang,
ke dalam danau dan mereka mati di dalam air!
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33Dan orang-orang yang

menggembalakannya, mereka melarikan
diri, dan sambil lari ke dalam kota, mereka
menceritakan segala sesuatu, juga mengenai
orang-orang yang dirasuk setan itu.
34Dan lihatlah, seisi kota keluar untuk

bertemu dengan YESUS. Dan setelah melihat
Dia, mereka meminta agar Dia menyingkir dari
wilayah mereka.

9
1Dan setelah naik ke atas perahu, Dia
menyeberang dan tiba di kota-Nya sendiri.

2Dan lihatlah, mereka membawa kepada-Nya
seorang lumpuh yang terbaring di tempat
tidurnya. Dan YESUS, setelah melihat iman
mereka, Dia berkata kepada orang lumpuh itu,
"Teguhkanlah hatimu nak, kepadamu sudah
diampunkan dosa-dosamu!"
3Dan lihatlah, beberapa ahli kitab berbicara di

antara mereka sendiri, "Orang ini menghujat!"
4Dan YESUS, setelah mengetahui pikiran

mereka, Dia berkata, "Mengapa kamu
memikirkan yang jahat dalam hatimu?
5Sebab, manakah yang lebih mudah untuk

mengatakan: Kepadamu sudah diampunkan
dosa-dosamu, atau mengatakan: Bangkitlah
dan berjalanlah?
6Namun, supaya kamu dapat mengetahui

bahwa Anak Manusia mempunyai otoritas
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di bumi untuk mengampunkan dosa-dosa,"
lalu Dia berkata kepada orang lumpuh itu,
"Bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu dan
pulanglah ke rumahmu!"
7Dan setelah bangkit, pulanglah dia ke

rumahnya.
8Dan kerumunan orang itu, ketika

melihatnya, takjublah mereka, dan mereka
memuliakan Allah (Elohim - 2316) yang
telah memberikan otoritas seperti itu kepada
manusia.
9Adapun YESUS, sementara melintas dari

sana, Dia melihat seseorang yang dipanggil
Matius, sedang duduk di balai cukai. Lalu
berkatalah Dia kepadanya, "Ikutlah Aku!" Dan
setelah bangun, dia mengikuti-Nya.
10Dan terjadilah, ketika Dia duduk makan di

dalam sebuah rumah, dan tampaklah banyak
pemungut cukai dan orang berdosa yang
berdatangan, mereka duduk makan dengan
YESUS dan dengan murid-murid-Nya.
11Dan orang-orang Farisi, setelah melihat

itu, mereka berkata kepada murid-murid-Nya,
"Mengapa gurumu duduk makan bersama
para pemungut cukai dan orang berdosa?"
12Dan YESUS, ketika mendengarnya, Dia

berkata kepada mereka, "Mereka yang sehat
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tidak mempunyai kebutuhan akan tabib,
melainkan mereka yang menderita sakit.
13Namun, seraya pergi, pelajarilah apa itu:

Aku menghendaki kemurahan dan bukannya
persembahan, karena Aku datang tidak untuk
memanggil yang benar, melainkan yang
berdosa ke dalam pertobatan."
14Kemudian mendekatlah kepada-Nya

murid-murid Yohanes, sambil berkata,
"Mengapa kami dan orang-orang Farisi banyak
berpuasa, sedangkan murid-murid-Mu tidak
berpuasa?"
15Dan YESUS berkata kepada mereka,

"Tidaklah mungkin para pengiring mempelai
berdukacita selama mempelai pria berada
bersama mereka. Namun harinya akan tiba,
ketika mempelai pria telah diambil dari
mereka, dan pada waktu itu mereka akan
berpuasa.
16Dan tidak seorang pun menambalkan

secarik kain yang baru pada jubah yang usang,
karena tambalan itu akan mencabik jubah itu
dan koyaknya menjadi semakin besar.
17Tidak pula mereka menuangkan anggur

yang baru ke dalam kirbat yang lapuk, dan
jika tidak, kirbat itu meletus dan anggurnya
tertumpah ke luar dan kirbat itu hancur; tetapi
mereka menuangkan anggur yang baru ke
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dalam kirbat yang baru, dan kedua-duanya
terpelihara."
18Sementara Dia membicarakan hal-hal itu

kepada mereka, tampaklah seorang pemimpin
yang datang menyembah kepada-Nya seraya
berkata, "Anak perempuanku baru saja
meninggal; tetapi tumpangkanlah tangan-Mu
atasnya ketika datang, maka dia akan hidup!"
19Dan YESUS, sambil bangun, Dia

mengikutinya, juga para murid-Nya.
20Dan lihatlah, seorang wanita yang

menderita perdarahan dua belas tahun,
dengan mendekati dari belakang ia menjamah
ujung jubah-Nya.
21Sebab ia berkata kepada dirinya sendiri,

"Kalau saja aku dapat menjamah jubah-Nya,
aku akan sembuh!"
22Dan YESUS, setelah berpaling dan

memandangi dia, Dia berkata, "Teguhkanlah
hatimu nak, imanmu telah menyembuhkan
engkau." Dan sejak saat itu sembuhlah
perempuan itu.
23Dan YESUS, setelah tiba di rumah

pemimpin itu, dan setelah melihat para
peniup seruling dan kerumunan orang yang
menimbulkan kebisingan,
24Dia berkata kepada mereka,

"Menyingkirlah, sebab anak perempuan
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itu tidak meninggal tetapi sedang tidur!" Dan
mereka menertawakan Dia.
25Dan ketika kerumunan orang itu sudah

diusir ke luar, setelah masuk, Dia memegang
tangannya, dan terbangunlah anak perempuan
itu.
26Dan tersebarlah berita itu ke seluruh negeri

itu.
27Dan sementara YESUS melintas dari

sana, dua orang buta mengikuti-Nya dengan
berteriak-teriak dan berkata, "Berilah kami
kemurahan, ya Putra Daud!"
28Dan setelah tiba di sebuah rumah,

orang-orang buta itu mendatangi-Nya, dan
YESUS berkata kepada mereka, "Kamu percaya
bahwa Aku sanggup melakukan hal ini?"
Mereka berkata kepada-Nya, "Ya, Tuhan!"
29Kemudian Dia menjamah mata mereka

sambil berkata, "Sesuai dengan imanmu,
terjadilah padamu!"
30Dan terbukalah mata mereka, dan YESUS

memerintah mereka dengan tegas, kata-Nya,
"Perhatikanlah, janganlah biarkan seorang pun
mengetahuinya!"
31Namun setelah keluar, mereka

menyebarluaskan Dia di seluruh negeri itu.
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32Dan ketika keduanya keluar, lihatlah,

orang-orang membawa kepada Dia seorang
bisu yang dirasuk setan.
33Dan sesudah setan itu diusir, berbicaralah

orang bisu itu. Dan takjublah kerumunan
orang itu, seraya berkata, "Yang sedemikian
ini tidak pernah terlihat di Israel."
34Namun, orang-orang Farisi tetap berkata,

"Dengan penghulu setan-setan Dia mengusir
setan-setan itu."
35Dan YESUS pergi mengelilingi semua

kota dan desa sambil mengajar di dalam
sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan
injil kerajaan dan menyembuhkan setiap
penyakit dan semua kelemahan tubuh di
antara orang-orang itu.
36Dan setelah melihat kerumunan orang itu,

Dia berbelaskasihan terhadap mereka, karena
mereka itu lelah dan terserak seperti domba
yang tidak mempunyai gembala.
37Kemudian Dia berkata kepada para

murid-Nya, "Sesungguhnya tuaian itu banyak,
tetapi para pekerjanya sedikit.
38Oleh karena itu mintalah supaya Tuan

yang empunya tuaian dapat mengirimkan para
pekerja ke dalam tuaian-Nya."

10
1Dan setelah memanggil kedua belas
murid-Nya, Dia memberikan otoritas
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atas roh-roh najis kepada mereka, untuk
mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan
setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh.
2Dan inilah nama-nama kedua belas rasul itu,

yang pertama Simon yang disebut Petrus, dan
Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus,
dan Yohanes saudaranya,
3 Filipus dan Bartolomeus, Tomas dan Matius

pemungut cukai; Yakobus anak Alfeus, dan
Lebeus yang disebut Tadeus,
4Simon orang Kanaan, dan Yudas Iskariot

yang bahkan mengkhianati Dia.
5YESUS mengutus kedua belas murid-Nya

ini, seraya memberi tugas kepada mereka,
dengan berkata, "Janganlah kamu pergi ke
jalan bangsa-bangsa lain dan janganlah masuk
ke kota orang-orang Samaria;
6malah sebaliknya, pergilah kepada

domba-domba yang hilang dari rumah Israel.
7Dan seraya pergi, beritakanlah dengan

berkata: Kerajaan surga sudah dekat.
8Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah

yang kusta, bangkitkanlah yang mati, usirlah
setan-setan; kamu sudah menerimanya
dengan cuma-cuma, berilah pula dengan
cuma-cuma!
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9 Janganlah kamu menyediakan baik emas

maupun perak, ataupun uang di dalam
sabukmu,
10 ataupun tas perbekalan untuk perjalanan,

ataupun dua helai pakaian, ataupun kasut,
ataupun sebatang tongkat; sebab seorang
pekerja layak atas makanannya.
11Dan ke kota atau desa mana pun kamu

masuk, periksalah siapa yang layak di
antaranya dan tinggallah di sana sampai kamu
berangkat lagi.
12Dan ketika masuk ke dalam sebuah rumah,

salamilah itu;
13 dan jika rumah itu sungguh layak, biarlah

damaimu turun atasnya; sebaliknya jika hal
itu tidak layak, biarlah damaimu kembali
kepadamu.
14Dan siapa saja yang tidak menerima kamu

ataupun tidak mendengarkan perkataanmu,
ketika keluar dari rumah atau dari kota itu,
kebaskanlah debu kakimu.
15Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

pada hari penghakiman, negeri Sodom dan
Gomora akan menjadi lebih ringan daripada
kota itu."
16 "Lihatlah, Aku mengutus kamu seperti

domba di tengah-tengah serigala, oleh karena
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itu jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti
merpati.
17Namun, berhati-hatilah terhadap

orang-orang itu, sebab mereka akan
menyerahkan kamu kepada Sanhedrin, dan
mereka akan mencambuk kamu di dalam
sinagoga-sinagoganya.
18Dan kamu akan digiring ke hadapan para

gubernur dan juga raja-raja demi Aku, sebagai
kesaksian terhadap mereka dan terhadap
bangsa-bangsa.
19Namun kapan pun mereka menyerahkan

kamu, janganlah merasa khawatir bagaimana
atau apa yang harus kamu katakan, karena hal
itu akan diberikan kepadamu apa yang harus
kamu katakan pada saat itu;
20 karena bukan kamulah yang berkata-kata,

melainkan Roh Bapamu yang berkata-kata di
dalam kamu.
21Adapun saudara akan menyerahkan

saudaranya kepada kematian, dan ayah,
anaknya; dan anak-anak akan bangkit
melawan para orang tua dan akan membunuh
mereka.
22Dan kamu akan dibenci oleh semua orang

karena Nama-Ku; tetapi yang bertahan sampai
akhir, ia akan diselamatkan.
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23Namun, bilamana mereka menganiaya

kamu di dalam kota ini, larilah ke kota yang
lain; karena sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, kamu sekali-kali tidak akan selesai
melawat kota-kota Israel sampai Anak Manusia
datang.
24Seorang murid tidaklah melebihi gurunya,

ataupun seorang hamba melebihi tuannya.
25Cukuplah bagi seorang murid bahwa dia

menjadi seperti gurunya, dan seorang hamba
seperti tuannya. Jika mereka memanggil
majikan itu Beelzebul, betapa lebih lagi seisi
rumahnya!"
26 "Oleh karena itu janganlah kamu takut

akan mereka, sebab tidak ada suatu pun yang
tertutup yang tidak akan disingkapkan; dan
yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.
27Apa yang Aku katakan kepadamu dalam

gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang
kamu dengar dengan telinga, beritakanlah di
atas atap rumah!
28Dan janganlah kamu takut terhadap

mereka yang membunuh tubuh tetapi
tidak berkuasa untuk membunuh jiwa.
Namun terlebih, takutilah Dia yang berkuasa
membinasakan baik jiwa maupun tubuh di
dalam neraka.
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29Bukankah burung pipit dijual dua ekor

seassarion? Bahkan seekor pun dari mereka
tidak akan jatuh ke tanah tanpa Bapamu.
30Dan bahkan rambut kepalamu itu terhitung

seluruhnya.
31Oleh karena itu janganlah kamu takut,

kamu lebih berharga daripada banyak burung
pipit.
32 Jadi, semua orang yang mengakui Aku di

hadapan manusia, Aku juga akan mengakui
dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga.
33Dan siapa saja yang menyangkal Aku di

hadapan manusia, Aku juga akan menyangkal
ia di hadapan Bapa-Ku yang di surga."
34 "Janganlah kamu mengira bahwa Aku

datang untuk menebarkan damai di atas bumi;
Aku tidak datang untuk menebarkan damai,
tetapi pedang;
35 karena Aku datang untuk memisahkan

seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak
perempuan dari ibunya, dan seorang menantu
perempuan dari ibu mertuanya.
36Dan musuh seseorang, adalah seisi

rumahnya.
37Siapa yang mengasihi ayah atau ibunya

lebih daripada-Ku, tidaklah layak bagi-Ku; dan
siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak
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perempuannya lebih daripada-Ku tidaklah
layak bagi-Ku.
38Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan

mengikut di belakang-Ku, ia tidaklah layak
bagi-Ku.
39Siapa yang mendapatkan jiwanya, dia

akan menghilangkannya; dan siapa yang
menghilangkan jiwanya demi Aku, ia akan
mendapatkannya.
40Siapa yang menerima kamu, ia menerima

Aku; dan siapa yang menerima Aku, ia
menerima Dia yang mengutus Aku.
41Siapa yang menerima seorang nabi dalam

nama seorang nabi, dia akan menerima upah
seorang nabi; dan siapa yang menerima
orang benar dalam nama kebenaran, dia akan
menerima upah kebenaran.
42Dan siapa saja yang memberi minum

seseorang dari yang kecil ini secangkir air
sejuk saja dalam nama seorang murid,
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, dia
sekali-kali tidak menghilangkan pahalanya."

11
1Dan terjadilah, ketika YESUS selesai
berpesan kepada kedua belas murid-

Nya, Dia pergi dari sana untuk mengajar dan
berkhotbah di kota-kota mereka.



MATIUS 11.2–8 47
2Dan setelah Yohanes di dalam penjara

mendengar pekerjaan-pekerjaan Kristus,
seraya mengutus dua muridnya
3 dia bertanya kepada-Nya, "Engkaukah

yang sedang datang itu atau haruskah kami
menantikan yang lain?"
4Dan sambil menanggapi, YESUS

berkata kepada mereka, "Seraya kembali,
beritahukanlah kepada Yohanes apa yang
kamu dengar dan lihat:
5 yang buta melihat dan yang lumpuh

berjalan, yang kusta ditahirkan dan yang tuli
mendengar, yang mati dibangkitkan dan yang
miskin diinjili.
6Dan berbahagialah dia yang sekiranya tidak

tersandung oleh-Ku."
7Dan sementara mereka ini terus berjalan,

YESUS mulai berbicara kepada kerumunan
orang itu mengenai Yohanes, "Untuk melihat
apakah kamu keluar ke padang gurun?
Sebatang buluh yang sedang diguncang
angin?
8 Lebih jauh, untuk melihat apakah kamu

keluar? Seseorang yang didandani dengan
jubah halus? Lihatlah, mereka yang berpakaian
sesuatu yang halus itu berada dalam istana
raja-raja!
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9Akan tetapi, untuk melihat apakah kamu

keluar? Seorang nabi? Ya, Aku berkata
kepadamu, bahkan lebih dari seorang nabi.
10Sebab, dialah yang tentangnya telah

tertulis: Lihatlah, Aku mengirim utusan-
Ku mendahului Engkau, yang akan
mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu.
11Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di

antara yang lahir dari seorang wanita tidak
pernah tampil yang lebih besar daripada
Yohanes Pembaptis, tetapi yang lebih kecil
dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya.
12Dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai

sekarang, kerajaan surga menderita kekerasan
dan para pelaku kekerasan mencengkeramnya.
13Sebab seluruh kitab para nabi dan torat

telah bernubuat sampai Yohanes,
14 dan jika kamu mau menerimanya, dia

adalah Elia yang hampir datang.
15Siapa yang mempunyai telinga untuk

mendengar, hendaklah dia mendengarkan!
16Akan tetapi dengan apakah Aku akan

mengumpamakan generasi ini? Dia itu
seumpama kanak-kanak yang sedang
duduk-duduk di pasar dan memanggil
teman-temannya,
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17 dan berkata: Kami meniup seruling bagimu,

dan kamu tidak menari, kami meratap bagimu,
dan kamu tidak berduka.
18Sebab Yohanes sudah datang, dengan

tidak makan tidak pula minum, dan mereka
mengatakan dia kerasukan setan.
19Anak Manusia datang, dengan makan dan

minum, dan mereka mengatakan: Lihatlah,
seorang pelahap dan peminum, sahabat para
pemungut cukai dan yang berdosa. Dan
hikmat dibenarkan oleh karena anak-anaknya."
20Kemudian, Dia mulai mengecam kota-kota,

yang di dalamnya banyak mukjizat-mukjizat-
Nya telah terjadi, karena mereka tidak
bertobat.
21 "Celaka bagimu Khorazin! Celaka bagimu

Betsaida! Sebab jika di Tirus dan Sidon
telah terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi
padamu, sudah lama mereka bertobat dengan
berpakaian kain kabung dan abu.
22Akan tetapi Aku berkata kepadamu: Pada

hari penghakiman, bagi Tirus dan Sidon akan
menjadi lebih ringan daripada bagimu.
23Dan engkau Kapernaum, yang telah

ditinggikan sampai ke langit, engkau akan
diturunkan sampai ke alam maut! Sebab
jika di Sodom telah terjadi mukjizat-mukjizat
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yang terjadi padamu, mereka akan tetap ada
sampai hari ini.
24Akan tetapi Aku berkata kepadamu bahwa

pada hari penghakiman, bagi negeri Sodom
akan menjadi lebih ringan daripada bagimu."
25 Pada waktu itu, sambil menanggapi,

YESUS berkata, "Aku mengaku kepada-Mu,
ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa
Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari
orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau
menyingkapkannya kepada kanak-kanak.
26Benar Bapa, karena yang demikian telah

menjadi yang berkenan di hadapan-Mu.
27Segala sesuatu sudah diserahkan kepada-

Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun
mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa, juga
tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya
selain Putra dan kepada siapa yang sekiranya
Putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya.
28Marilah kepada-Ku kamu semua yang

berlelah dan berbeban berat, dan Aku akan
menyegarkan kamu.
29 Pikullah kuk-Ku atasmu dan belajarlah

dari-Ku, sebab Aku lemah lembut dan rendah
hati dan kamu akan mendapatkan kelegaan
bagi jiwamu,
30 karena kuk-Ku itu halus dan beban-Ku itu

ringan."
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12
1 Pada waktu itu, YESUS pergi melalui
ladang gandum pada hari Sabat.

Dan murid-murid-Nya merasa lapar dan
mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan
memakannya.
2Dan orang-orang Farisi, setelah melihatnya,

mereka berkata kepada-Nya, "Lihatlah,
murid-murid-Mu melakukan apa yang tidak
diperbolehkan untuk dilakukan pada hari
Sabat!"
3Akan tetapi Dia berkata kepada mereka,

"Tidakkah kamu membaca apa yang telah
Daud perbuat ketika dia sendiri dan mereka
yang bersamanya merasa lapar?
4Bagaimana dia masuk ke dalam bait Allah

(Elohim - 2316) dan dia makan roti sajian,
yang adalah tidak boleh baginya untuk
memakannya, bahkan juga oleh mereka yang
bersamanya, kecuali hanya bagi para imam?
5Atau tidakkah kamu membaca di dalam

torat, bahwa pada hari Sabat para imam
melanggar Sabat di dalam bait suci, dan
mereka tidak bersalah?
6Namun Aku berkata kepadamu, bahwa Yang

lebih besar daripada bait suci ada di sini.
7Dan jika kamu sudah memahami apakah

itu: Aku menghendaki kemurahan dan bukan
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persembahan --maka kamu tidak akan pernah
menghukum mereka yang tidak bersalah.
8Sebab Anak Manusia adalah juga Tuhan

atas hari Sabat."
9Dan setelah berangkat dari sana, Dia tiba di

sinagoga mereka.
10Dan lihatlah, ada seorang pria yang

menderita tangan yang layu sebelah. Dan
mereka menanyai Dia agar dapat menuduh-
Nya, dengan mengatakan, "Bolehkah kiranya
untuk menyembuhkan pada hari Sabat?"
11Namun Dia berkata kepada mereka,

"Siapakah orangnya dari antaramu, yang
mempunyai seekor domba dan jika itu jatuh
ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah dia
akan meraih dan mengangkatnya?
12 Jadi, betapa jauh lebih berharganya

seorang manusia daripada seekor domba,
maka adalah diperbolehkan untuk berbuat
baik pada hari Sabat."
13Kemudian Dia berkata kepada orang

itu, "Ulurkanlah tanganmu!" Dan dia
mengulurkannya, dan dipulihkan seutuhnya
seperti yang lain.
14Dan setelah keluar, orang-orang Farisi

mengambil suatu kesepakatan menentang Dia
agar mereka dapat melenyapkan Dia.
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15Dan setelah menyadarinya, YESUS

menyingkir dari sana. Dan kerumunan orang
banyak mengikuti Dia; dan Dia menyembuhkan
mereka semuanya,
16 dan memperingatkan mereka, agar mereka

tidak membuat Dia kentara,
17 sehingga dapat digenapi apa yang

difirmankan melalui Nabi Yesaya, yang
berkata,
18 "Lihat, itulah Hamba-Ku yang telah

Kupilih, Kekasih-Ku, yang kepada-Nya jiwa-Ku
berkenan; Aku akan menaruh Roh-Ku di
atas-Nya, dan Dia akan memaklumkan
penghakiman kepada bangsa-bangsa.
19Dia tidak akan berbantah juga tidak akan

berteriak, juga tidak ada orang yang akan
mendengarkan suara-Nya, di jalan-jalan.
20Buluh yang terpecah tidak akan Dia

patahkan, dan sumbu yang memudar tidak
akan Dia padamkan, sampai Dia menjatuhkan
penghakiman sebagai kemenangan.
21Dan dalam Nama-Nya bangsa-bangsa akan

berharap."
22Kemudian dibawalah kepada-Nya seorang

buta dan bisu, yang kerasukan setan, dan Dia
menyembuhkannya, sehingga orang buta dan
bisu itu bahkan berbicara dan melihat.
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23Dan seluruh kerumunan orang itu

terkagum-kagum dan berkata, "Bukankah Dia
ini Anak Daud?"
24Akan tetapi setelah mendengarnya,

orang-orang Farisi berkata, "Orang ini tidak
mengusir setan jika tidak dengan Beelzebul,
penghulu setan."
25Namun setelah mengetahui pikiran

mereka, YESUS berkata kepada mereka,
"Setiap kerajaan yang terpecah belah melawan
dirinya sendiri, diruntuhkan; dan setiap kota
atau rumah tangga yang terpecah belah
melawan dirinya sendiri, tidak akan tegak.
26Dan jika Satan mengusir Satan, dia

terpecah belah melawan dirinya sendiri,
bagaimanakah kemudian kerajaannya akan
ditegakkan?
27Dan jika Aku mengusir setan-setan dengan

Beelzebul, dengan siapakah anak-anakmu
mengusirnya? Sebab itu mereka akan menjadi
hakimmu.
28Namun jika Aku mengusir setan dengan

Roh Allah (Elohim - 2316), maka kerajaan
Allah (Elohim - 2316) telah datang atasmu.
29Atau bagaimanakah seseorang dapat

masuk ke dalam rumah orang yang kuat dan
menjarah perabotnya, jika dia tidak terlebih
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dahulu mengikat orang kuat itu dan kemudian
barulah dia menjarah rumahnya.
30Siapa yang tidak bersama Aku, ia melawan

Aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan
bersama Aku, ia mencerai-beraikan.
31Sebab itu Aku berkata kepadamu, "Setiap

dosa dan hujat akan diampunkan kepada
manusia, tetapi hujat terhadap Roh tidak akan
diampunkan kepada manusia.
32Dan siapa saja yang mengucapkan sepatah

kata menentang Anak Manusia, hal itu akan
diampunkan kepadanya, tetapi siapa saja
yang berkata-kata menentang Roh Kudus, hal
itu tidak akan diampunkan kepadanya, tidak
di masa ini, tidak juga di masa yang akan
datang."
33 "Peliharalah setiap pohon yang baik maka

buahnya pun baik, sebaliknya, peliharalah
pohon yang buruk maka buahnya pun busuk.
Sebab dari buahnyalah pohon itu dikenal.
34Hai keturunan ular beludak, dengan

menjadi jahat, bagaimana mungkin kamu
mengatakan yang baik? Sebab, dari
kelimpahan isi hati, mulut berbicara.
35Orang yang baik mengeluarkan hal-hal

yang baik dari perbendaharaan hati yang baik,
dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal
yang jahat dari perbendaharaan yang jahat.
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36Namun Aku berkata kepadamu, bahwa

setiap perkataan sia-sia yang sekiranya
orang-orang akan membicarakannya,
tentang perkataan itu mereka harus
mempertanggungjawabkannya pada hari
penghakiman.
37Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan

dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu
kamu akan dipersalahkan."
38Kemudian beberapa ahli kitab dan

orang-orang Farisi menjawab, dengan berkata,
"Guru, kami ingin melihat suatu tanda
dari-Mu."
39Dan seraya menanggapi, Dia berkata

kepada mereka, "Generasi yang jahat dan
pezina menuntut suatu tanda, dan suatu tanda
tidak akan diberikan kepadanya kecuali tanda
Nabi Yunus.
40Sebab, sebagaimana Yunus berada di

dalam perut ikan tiga hari dan tiga malam,
demikianlah Anak Manusia akan berada di
dalam rahim bumi tiga hari dan tiga malam.
41 Para lelaki Niniwe akan berdiri dalam

penghakiman bersama generasi ini, dan
mereka akan menghukumnya, sebab mereka
telah bertobat dalam pemberitaan Yunus; dan
lihatlah, yang lebih besar daripada Yunus ada
di sini!
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42Ratu dari selatan akan dibangkitkan

dalam penghakiman bersama generasi ini,
dan dia akan menghukumnya, sebab ia telah
datang dari ujung bumi untuk mendengarkan
hikmat Salomo; dan lihatlah, yang lebih besar
daripada Salomo ada di sini!"
43 "Dan ketika roh najis keluar dari seseorang,

ia melintas melalui tempat-tempat yang
tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak
menemukannya.
44 Lalu ia berkata: Aku akan kembali ke

rumahku, tempat aku telah keluar. Dan setelah
tiba, dia mendapatinya tidak berisi, sudah
disapu dan dihiasi.
45Kemudian dia pergi dan membawa

bersamanya tujuh roh lain, yang lebih jahat
daripadanya. Dan setelah masuk, ia tinggal di
sana. Dan keadaan akhir orang itu menjadi
lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian
pula akan terjadi pada generasi yang jahat
ini."
46Dan sementara Dia masih berbicara kepada

kerumunan orang itu, tampaklah ibu dan
saudara-saudara-Nya berdiri di luar seraya
berusaha untuk berbicara kepada-Nya.
47Dan seseorang berkata kepada-Nya,

"Lihatlah ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu,
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mereka berdiri di luar seraya berusaha untuk
berbicara kepada-Mu."
48Namun sambil menanggapi, Dia berkata

kepada yang telah berbicara kepada-Nya,
"Siapakah ibu-Ku dan siapakah saudara-
saudara-Ku?"
49Dan seraya merentangkan tangan-Nya ke

arah para murid-Nya, Dia berkata, "Lihatlah,
ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku!
50Sebab, siapa saja yang melakukan

kehendak Bapa-Ku yang di surga, dia adalah
saudara laki-laki dan saudara perempuan dan
ibu-Ku!"

13
1Dan pada hari itu, setelah keluar dari
rumah, YESUS duduk di tepi danau.

2Dan kerumunan orang banyak terhimpun
kepada-Nya, sehingga setelah naik ke dalam
perahu, duduklah Dia. Dan seluruh kerumunan
orang itu berdiri di pantai.
3Dan Dia berbicara kepada mereka banyak

hal dalam perumpamaan, seraya mengatakan,
"Lihatlah orang yang menabur keluar untuk
menabur.
4Dan ketika menaburkannya, sesungguhnya

beberapa jatuh di tepi jalan, dan datanglah
burung-burung, dan memakannya.
5Dan yang lain jatuh di atas yang berbatu,

tempat yang tidak mengandung banyak
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tanah, dan segera dia bertunas; karena tidak
mempunyai kedalaman tanah,
6 terlebih setelah terbitnya matahari, dia

tersengat panas, lalu karena tidak mempunyai
akar, ia menjadi layu.
7Dan yang lainnya jatuh pada semak duri,

dan semak duri itu bertumbuh besar dan
mengimpitnya.
8Dan yang lainnya jatuh di atas tanah yang

subur, dan menghasilkan buah: ada yang
seratus kali lipat, dan ada yang enam puluh
kali lipat, dan ada yang tiga puluh kali lipat.
9Siapa yang mempunyai telinga untuk

mendengar, hendaklah dia mendengarkan!"
10Dan setelah datang mendekat, para

murid berkata kepada-Nya, "Mengapa
Engkau berbicara kepada mereka dalam
perumpamaan?"
11Dan seraya menanggapi, Dia berkata

kepada mereka, "Kepadamu sudah diberikan
karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan
surga, tetapi kepada orang-orang itu tidak
diberikan.
12Sebab siapa saja yang mempunyai,

kepadanya akan diberikan dan dia akan dibuat
berkelimpahan, tetapi siapa saja yang tidak
mempunyai, bahkan apa yang ia punyai, akan
diambil dari padanya.
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13Sebab itu Aku berbicara kepada mereka

dalam perumpamaan, karena dengan melihat,
mereka tidak melihat, dan dengan mendengar,
mereka tidak mendengarkan, bahkan tidak
memahami.
14Dan digenapilah atas mereka nubuat

Yesaya yang mengatakan: Dengan
pendengaran kamu akan mendengarkan,
tetapi sekali-kali kamu tidak akan memahami,
Dan dengan melihat kamu akan melihat tetapi
sekali-kali kamu tidak bisa tanggap.
15Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan

mereka sulit mendengarkan dengan telinga,
dan mereka menutup matanya, supaya mereka
tidak bisa melihat dengan mata, dan tidak bisa
mendengarkan dengan telinga, dan tidak bisa
memahami dengan hati, lalu mereka berbalik,
dan Aku akan menyembuhkan mereka.
16Namun berbahagialah matamu, karena

melihat, dan telingamu, karena mendengar.
17Sebab sesungguhnya Aku berkata

kepadamu, bahwa banyak nabi dan orang
benar mendambakan untuk melihat apa
yang kamu lihat, tetapi mereka tidak
melihatnya, dan untuk mendengarkan apa
yang kamu dengarkan, tetapi mereka tidak
mendengarkannya."
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18 "Oleh karena itu, kamu, dengarkanlah

perumpamaan orang yang menabur.
19Bagi setiap orang yang mendengar firman

kerajaan dan tidak memahami, datanglah si
jahat dan merampas yang telah ditaburkan di
dalam hatinya; inilah yang ditaburkan di tepi
jalan.
20Dan yang ditaburkan di tempat yang

berbatu, inilah yang mendengarkan firman
dan segera menerimanya dengan sukacita,
21 tetapi tidak mempunyai akar di dalam

dirinya, melainkan adanya sementara saja; dan
ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan
karena firman, dia segera tersandung.
22Dan yang ditaburkan pada semak duri,

inilah yang mendengarkan firman, dan
kekhawatiran zaman ini dan tipu daya
kekayaan mengimpit firman itu, dan dia
menjadi tak berbuah.
23Dan yang ditaburkan di tanah yang

subur, inilah yang mendengarkan firman dan
memahaminya, dialah yang benar-benar
berbuah dan menghasilkan: yang satu ada
yang seratus kali lipat, yang lain ada yang
enam puluh kali lipat dan ada yang tiga puluh
kali lipat."
24Dia memaparkan sebuah perumpamaan

yang lain kepada mereka, sambil mengatakan,
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"Kerajaan surga diumpamakan dengan
seorang yang menabur benih yang baik di
ladangnya.
25Namun sementara orang-orang itu tidur,

datanglah musuhnya dan menaburkan benih
lalang ke tengah-tengah gandum itu, dan dia
pergi.
26Dan ketika tunas bertumbuh dan

menghasilkan bulir, lalu tampaklah juga lalang
itu.
27Dan seraya mendekat, hamba-hamba

majikan itu berkata kepadanya: Tuan,
bukankah engkau menaburkan benih yang
baik di ladangmu? Dari manakah kemudian dia
menghasilkan lalang?
28Dan dia berkata kepada mereka: Seorang

musuh telah melakukannya. Dan hamba-
hamba itu berkata kepadanya: Jadi, maukah
engkau, sambil lalu kami mengumpulkannya?
29Namun dia berkata: Tidak, jangan-jangan

dengan mengumpulkan lalang itu, kamu akan
mencabut gandum itu bersamanya!
30Biarkanlah keduanya tumbuh bersama

sampai masa penuaian. Dan pada saat
penuaian, aku akan berkata kepada para
penuai: Kumpulkanlah pertama-tama lalang
itu dan ikatlah semua ke dalam berkas-berkas
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untuk membakarnya; tetapi kumpulkanlah
gandum ke dalam lumbungku!"
31Dia memaparkan sebuah perumpamaan

yang lain kepada mereka, dengan mengatakan,
"Kerajaan surga itu serupa dengan biji sesawi,
yang setelah mengambilnya, seseorang
menaburkannya di ladangnya.
32 Itulah sesungguhnya yang terkecil

dari segala jenis benih, namun ketika
dibiarkan tumbuh, dia menjadi lebih besar
daripada tanaman lain, bahkan menjadi
sebatang pohon, sehingga burung-burung
di langit datang dan bersarang pada
cabang-cabangnya."
33Dia membicarakan sebuah perumpamaan

yang lain kepada mereka, "Kerajaan surga itu
seumpama ragi, yang setelah mengambilnya,
seorang wanita mengadukkannya ke dalam
tiga sukat tepung adonan sampai teragikan
seluruhnya."
34YESUS mengatakan semua hal ini dalam

perumpamaan kepada kerumunan orang itu,
dan tanpa perumpamaan, Dia tidak berbicara
kepada mereka,
35 sehingga tergenapilah apa yang telah

difirmankan melalui nabi ketika berkata,
"Aku akan membuka mulut-Ku dalam
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perumpamaan, Aku akan mengucapkan yang
tersembunyi sejak permulaan dunia."
36Kemudian, setelah membiarkan kerumunan

orang itu pergi, YESUS masuk ke dalam
sebuah rumah. Dan murid-murid-Nya
mendekat kepada-Nya sambil berkata,
"Jelaskanlah kepada kami perumpamaan
tentang lalang yang di ladang itu!"
37Dan seraya menanggapi, Dia berkata

kepada mereka, "Dia yang menaburkan benih
yang baik adalah Anak Manusia.
38Dan ladang itu ialah dunia ini, dan benih

yang baik itu adalah anak-anak kerajaan,
tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat;
39 dan musuh yang menaburkannya adalah

si iblis, dan masa penuaian ialah kesudahan
zaman, dan para penuai adalah para malaikat.
40Oleh karena itu sebagaimana lalang

itu dikumpulkan dan dibakar dengan api,
demikianlah akan terjadi pada kesudahan
zaman ini.
41Anak Manusia akan mengutus para

malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan
dari kerajaan-Nya semua sandungan dan
mereka yang melakukan kedurhakaan.
42Dan mereka akan melemparkannya ke

dalam tungku api, di sana akan ada tangis dan
kertak gigi.
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43Kemudian orang-orang benar akan

bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa
mereka. Siapa yang mempunyai telinga untuk
mendengar, hendaklah dia mendengarkan!"
44 "Lagi pula, kerajaan surga itu serupa

dengan harta yang terpendam di sebuah
ladang, yang setelah menemukannya,
seseorang memendamnya, dan oleh karena
sukacitanya itu, ia pergi dan menjual segala
sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia
membeli ladang itu.
45 Lagi pula, kerajaan surga itu serupa

dengan seorang pedagang yang mencari
mutiara yang indah;
46 yang setelah menemukan sebutir mutiara

yang sangat mahal, sambil pergi dia menjual
segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan
dia pun membelinya."
47 "Lagi, kerajaan surga itu seumpama

sebuah jala yang ditebarkan ke dalam laut dan
menjaring berbagai jenis ikan.
48Yang ketika dia telah terisi penuh, dengan

menyeretnya ke pantai dan duduk, mereka
mengumpulkan yang berharga ke dalam pasu
dan membuang ke luar yang tidak berharga.
49Demikianlah akan terjadi pada akhir

zaman: Malaikat-malaikat akan keluar dan
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memisahkan yang jahat dari tengah-tengah
yang benar,
50 dan mereka akan melemparkannya ke

dalam tungku api, di sana akan ada tangis dan
kertak gigi."
51YESUS berkata kepada mereka,

"Mengertikah kamu semuanya ini?" Mereka
berkata kepada-Nya, "Ya, Tuhan!"
52Dan Dia berkata kepada mereka, "Karena

hal inilah maka setiap ahli kitab yang telah
dijadikan murid bagi kerajaan surga, dia
itu seumpama seorang tuan rumah yang
mengeluarkan hal-hal yang baru dan yang
lama dari perbendaharaannya."
53Dan terjadilah, ketika YESUS telah

menyelesaikan perumpamaan-perumpamaan
itu, pergilah Dia dari sana.
54Dan setelah tiba di tanah asal-Nya,

Dia mengajar mereka di dalam sinagoga
mereka sehingga mereka tercengang bahkan
berkata, "Dari manakah bagi-Nya hikmat dan
mukjizat-mukjizat ini?
55Bukankah Dia ini anak tukang kayu?

Bukankah ibu-Nya disebut Maria, dan
saudara-saudara-Nya laki-laki: Yakobus dan
Yoses dan Simon dan Yudas?
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56Dan, bukankah saudara-saudara-Nya

perempuan semua ada bersama kita? Lalu,
dari manakah bagi-Nya semua ini?"
57Dan mereka tersandung oleh-Nya. Dan

YESUS berkata kepada mereka, "Seorang nabi
bukannya tiada berkehormatan, kecuali di
tanah asalnya dan di rumahnya sendiri."
58Dan di sana, Dia tidak banyak melakukan

mukjizat, karena ketidakpercayaan mereka.

14
1 Pada waktu itu, Herodes, raja wilayah,
mendengar kemasyhuran YESUS,

2 dan dia berkata kepada para pelayannya,
"Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah
dibangkitkan dari yang mati, dan karena itulah
mukjizat-mukjizat bekerja di dalam dirinya."
3Sebab Herodes, sesudah menangkap

Yohanes, ia mengikat dan menjebloskannya ke
dalam penjara, karena Herodias, istri Filipus,
saudaranya.
4Sebab Yohanes pernah berkata kepadanya,

"Tidaklah sah bagimu untuk memilikinya!"
5Dan sekalipun berkeinginan untuk

membunuhnya, dia takut kepada kerumunan
orang itu, karena mereka menganggapnya
sebagai nabi.
6Namun ketika hari ulang tahun Herodes

diperingati, anak perempuan Herodias
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menari di tengah-tengah mereka dan dia
membangkitkan kesenangan pada Herodes;
7 dari sinilah dia menyatakan dengan sumpah

kepada gadis itu untuk memberikan apa saja
yang ia minta.
8Dan, setelah dibisiki oleh ibunya, berkatalah

dia, "Berikanlah ke sini kepadaku, kepala
Yohanes Pembaptis di atas baki!"
9Dan raja dibuat sedih, tetapi karena sumpah

itu dan mereka yang duduk sehidangan, dia
memerintahkan agar diberikan.
10Dan dengan menyuruh, dia memenggal

kepala Yohanes di dalam penjara,
11 dan kepalanya dibawa di atas baki,

dan diberikan kepada gadis itu dan dia
membawanya kepada ibunya.
12Dan setelah datang, murid-muridnya

mengambil tubuhnya dan menguburkannya.
Dan ketika datang kepada YESUS, mereka
menceritakannya.
13Dan setelah mendengarnya, YESUS

menyingkir dari sana dengan perahu seorang
diri ke suatu tempat yang tandus. Dan
setelah mendengarnya, kerumunan orang
itu mengikuti Dia dengan berjalan kaki dari
kota-kota itu.
14Dan setelah keluar, YESUS melihat

kerumunan orang banyak, dan Dia digerakkan
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oleh belas kasihan atas mereka, dan
menyembuhkan penyakit mereka.
15Dan ketika menjelang malam, datanglah

para murid-Nya kepada-Nya seraya berkata,
"Tempat ini sunyi dan waktu sudah semakin
larut. Suruhlah kerumunan orang itu pergi ke
desa-desa agar dapat membeli makanan bagi
mereka sendiri."
16Namun YESUS berkata kepada mereka,

"Mereka tidak perlu pergi, kamu, berilah
makan kepada mereka!"
17Akan tetapi mereka berkata kepada-Nya,

"Di sini kita tidak punya apa-apa, kecuali lima
roti dan dua ikan."
18Dan Dia berkata, "Bawalah itu ke sini,

kepada-Ku!"
19Dan setelah memerintahkan kerumunan

orang itu duduk di atas rumput, dan dengan
mengambil lima roti dan dua ikan itu, seraya
menengadah ke langit, Dia memberkati;
dan sambil memecah-mecahkannya, Dia
memberikan roti itu kepada para murid-Nya,
dan para murid itu kepada kerumunan orang
itu.
20Dan makanlah mereka semua dan mereka

dikenyangkan. Dan mereka mengumpulkan
yang berlebih dari potongan-potongan itu, dua
belas keranjang penuh.
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21Dan mereka yang makan kira-kira ada lima

ribu orang pria, belum termasuk wanita dan
anak-anak kecil.
22Dan segera YESUS mendesak murid-murid-

Nya untuk naik ke atas perahu dan pergi
mendahului Dia ke seberang, sementara Dia
akan menyuruh kerumunan orang itu pulang.
23Dan setelah menyuruh kerumunan orang

itu pulang, Dia mendaki ke atas bukit untuk
berdoa seorang diri. Dan ketika menjelang
malam, Dia berada di sana seorang diri.
24Dan perahu itu sekarang berada di

tengah-tengah danau, diombang-ambingkan
oleh gelombang karena terjadi angin sakal.
25Namun pada giliran jaga keempat malam

itu, YESUS pergi kepada mereka dengan
berjalan di atas danau.
26Dan para murid itu, ketika melihat Dia

sedang berjalan di atas danau, mereka
menjadi gelisah sambil berkata, "Itu hantu!",
dan mereka berteriak-teriak oleh karena
ketakutan.
27Namun segera YESUS berbicara kepada

mereka dengan berkata, "Tenanglah! Inilah
Aku!, Jangan takut!"
28Dan sambil menanggapi, Petrus berkata

kepada-Nya, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah
aku datang kepada-Mu di atas air."
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29Dan Dia berkata, "Datanglah!" Dan setelah

turun dari perahu, Petrus berjalan di atas air
untuk datang kepada YESUS.
30Namun, ketika melihat angin kencang, ia

ketakutan dan mulai tenggelam, ia berteriak
sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku!"
31Dan segera YESUS mengulurkan tangan,

Dia memegangnya dan berkata kepadanya,
"Hai yang kurang iman, mengapa kamu
bimbang?"
32Dan, setelah mereka naik ke atas perahu,

redalah angin itu.
33Dan mereka yang ada di dalam perahu,

seraya datang, mereka menyembah Dia sambil
berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Putra
Allah (Elohim - 2316)."
34Dan setelah menyeberang, mereka tiba di

tanah Genesaret.
35Dan para pria di tempat itu, setelah

mengenali Dia, mereka menyebarluaskannya
ke seluruh wilayah sekitar itu, dan mereka
membawa semua orang yang menderita sakit
kepada-Nya.
36Dan mereka memohon kepada-Nya, supaya

dapat menjamah ujung jubah-Nya saja. Dan
sebanyak orang yang telah menjamahnya,
mereka disembuhkan.
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15
1Kemudian, para ahli kitab dan orang
Farisi dari Yerusalem datang kepada

YESUS, sambil berkata,
2 "Mengapa murid-murid-Mu melanggar

tradisi para tua-tua, karena mereka tidak
mencuci tangan mereka ketika makan roti?"
3Dan sambil menanggapi, Dia berkata

kepada mereka, "Mengapa pula kamu
melanggar perintah Allah (Elohim - 2316)
karena tradisimu?
4Sebab Allah (Elohim - 2316) telah

memerintahkannya ketika berfirman:
Hormatilah ayah dan ibumu; dan: Siapa yang
mengutuki ayah atau ibu, biarlah dia berakhir
dengan kematian!
5Namun kamu berkata: Siapa saja

yang berkata kepada ayah atau ibunya:
Persembahan adalah apa saja yang dari
padaku engkau telah dapat diuntungkan;
6 dan dia sekali-kali tidak menghormati

ayahnya atau ibunya, maka kamu telah
membatalkan perintah Allah (Elohim - 2316)
melalui tradisimu.
7Hai munafik, Yesaya telah bernubuat dengan

tepat mengenai kamu, ketika mengatakan:
8Bangsa ini mendekat kepada-Ku dengan

mulut, dan dengan bibirnya menghormati Aku,
tetapi hatinya menjauh dari pada-Ku.
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9Dan mereka menyembah-Ku dengan sia-sia,

dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah
manusia."
10Dan setelah memanggil kerumunan

orang itu, Dia berkata kepada mereka,
"Dengarkanlah dan pahamilah:
11Bukan apa yang masuk ke dalam mulut

yang menajiskan orang, melainkan apa yang
keluar dari mulut, itulah yang menajiskan
orang."
12Kemudian ketika datang, murid-murid-Nya

berkata kepada-Nya, "Tahukah Engkau
bahwa orang-orang Farisi, ketika mendengar
perkataan itu, mereka tersandung?"
13Dan sambil menanggapi, Dia berkata,

"Setiap tanaman yang Bapa surgawi-Ku tidak
menanamnya, akan dicabut seakar-akarnya.
14Biarkanlah mereka. Mereka adalah

pemimpin-pemimpin buta dari orang-orang
buta. Dan jika orang buta menuntun yang
buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam
lubang."
15Dan seraya menanggapi, Petrus berkata

kepada-Nya, "Jelaskanlah perumpamaan ini
kepada kami!"
16Dan YESUS berkata, "Apakah kamu pun

masih belum punya pemahaman?
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17Belumkah kamu memahami, bahwa segala

sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ia turun
ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban?
18Namun, apa yang keluar dari mulut, ia

timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan
orang.
19Sebab, dari hati timbul pikiran-pikiran yang

jahat: pembunuhan, perzinaan, percabulan,
pencurian, kesaksian palsu, penghujatan.
20 Inilah hal-hal yang menajiskan orang,

tetapi makan dengan tangan tak berbasuh,
tidaklah menajiskan orang."
21Dan setelah keluar dari sana, YESUS

menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
22Dan tampaklah seorang wanita Kanani yang

keluar dari wilayah itu berseru kepada-Nya
dengan mengatakan, "Tuhan, Anak Daud,
berilah aku kemurahan! Anak perempuanku
kerasukan setan sangat parah."
23Namun, Dia tidak menjawab sepatah

kata pun kepadanya. Dan sambil mendekat,
murid-murid-Nya meminta Dia dengan
mengatakan, "Suruhlah dia pergi, sebab ia
berteriak-teriak terus di belakang kita!"
24Dan seraya menanggapi, Dia berkata, "Aku

tidak diutus kecuali kepada domba-domba
yang hilang dari keluarga Israel!"
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25Namun, sambil mendekat, ia bersujud

kepada-Nya, seraya mengatakan, "Tuhan,
tolonglah aku!"
26Akan tetapi seraya menanggapi, Dia

berkata, "Tidaklah baik mengambil roti
anak-anak dan melemparkannya kepada
anjing!"
27Namun dia berkata, "Benar, Tuhan, karena

anjing itu pun makan dari remah-remah yang
jatuh dari meja tuannya."
28 Pada waktu itu, sambil menanggapi,

YESUS berkata kepadanya, "Hai wanita, besar
imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana
yang engkau ingini!" Dan sejak saat itu anak
perempuannya itu telah disembuhkan.
29Dan setelah berangkat dari sana, YESUS

tiba di tepi danau Galilea, dan setelah mendaki
ke atas bukit, Dia duduk di sana.
30Dan datanglah kepada-Nya kerumunan

orang banyak seraya membawa yang lumpuh,
yang buta, yang bisu, yang timpang, dan
banyak yang lain; dan mereka meletakkannya
pada kaki YESUS, dan Dia menyembuhkan
mereka,
31 sehingga kerumunan orang itu takjub

ketika melihat yang bisu berbicara, yang
timpang sembuh, yang lumpuh berjalan, dan
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yang buta melihat; dan mereka memuliakan
Allah (Elohim - 2316) Israel.
32Dan setelah memanggil para murid-Nya,

YESUS berkata, "Aku berbelaskasihan atas
kerumunan orang ini karena sudah tiga hari
mereka terus bersama-Ku, dan mereka tidak
mempunyai sesuatu yang dapat mereka
makan, dan Aku tidak mau membiarkan
mereka pergi kelaparan, supaya jangan
mereka keletihan dalam perjalanan."
33Dan murid-murid-Nya berkata kepada-Nya,

"Dari manakah bagi kita di padang gersang
ini, roti yang demikian banyak sehingga dapat
mengenyangkan kerumunan orang sebesar
ini?"
34Dan YESUS berkata kepada mereka,

"Berapa banyak roti kamu miliki?" Dan mereka
menjawab, "Tujuh, dan beberapa ikan kecil."
35Dan Dia memerintahkan kerumunan orang

itu duduk di tanah.
36Dan setelah mengambil ketujuh roti dan

ikan-ikan itu, sambil mengucap syukur, Dia
memecah-mecahkan dan memberikannya
kepada para murid-Nya dan para murid-Nya
kepada kerumunan orang itu.
37Dan mereka semua makan dan

dikenyangkan. Dan mereka mengumpulkan
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yang berlebih dari potongan-potongan itu,
tujuh bakul penuh.
38Dan mereka yang makan ada empat

ribu orang pria, belum termasuk wanita dan
anak-anak kecil.
39Dan setelah membiarkan kerumunan orang

itu pergi, Dia naik ke atas perahu dan pergi ke
wilayah Magdala.

16
1Dan, ketika orang-orang Farisi dan
Saduki datang untuk mencobai, mereka

meminta Dia untuk memperlihatkan kepada
mereka, suatu tanda dari surga.
2Namun seraya menanggapi, Dia berkata

kepada mereka, "Saat menjelang malam,
kamu berkata: Cuaca cerah!, --karena langit
memerah.
3Dan pada pagi hari: Hari ini badai!, --karena

langit itu memerah seraya meredup. Hai
munafik! Sesungguhnya kamu paham untuk
membedakan rupa langit, tetapi tanda-tanda
zaman, kamu tidak mampu!
4Suatu generasi yang jahat dan pezina

menuntut sebuah tanda, dan satu tanda
pun tidak akan diberikan kepadanya, kecuali
tanda Nabi Yunus." Dan seraya meninggalkan
mereka, pergilah Dia.
5Dan setelah tiba di seberang, para

murid-Nya lupa untuk membawa roti.
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6Dan YESUS berkata kepada mereka,

"Waspadalah dan berjaga-jagalah dari ragi
orang-orang Farisi dan Saduki!"
7Dan mereka memperbincangkannya di

antara mereka sendiri dengan mengatakan,
"Karena kita tidak membawa roti!"
8Namun setelah mengetahuinya, YESUS

berkata kepada mereka, "Hai yang kurang
iman, mengapa kamu memperbincangkan di
antaramu sendiri karena kamu tidak membawa
roti?
9Belumkah kamu memahami dan tidak

jugakah kamu ingat, lima roti untuk lima ribu
orang, dan, berapa keranjang sisanya kamu
kumpulkan?
10Atau tujuh roti untuk empat ribu orang,

dan, berapa bakul sisanya kamu kumpulkan?
11Bagaimana kamu tidak memahami, bahwa

bukannya mengenai roti Aku mengatakan
kepadamu agar berjaga-jaga dari ragi
orang-orang Farisi dan Saduki."
12 Lalu mereka memahami, bahwa Dia

berkata bukan agar berjaga-jaga dari ragi roti,
melainkan dari ajaran orang-orang Farisi dan
Saduki.
13Dan setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi,

YESUS menanyai para murid-Nya, dengan
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berkata, "Sebagai Anak Manusia, orang-orang
menyebut siapakah Aku?"
14Dan mereka berkata, "Di satu pihak:

Yohanes Pembaptis; di pihak lain: Elia; di pihak
lain lagi: Yeremia; atau: Salah satu dari para
nabi."
15Dia berkata kepada mereka, "Dan kamu,

kamu menyebut siapakah Aku ini?"
16Dan, seraya menanggapi, Simon Petrus

berkata, "Engkaulah Mesias, Putra Allah
(Elohim - 2316) yang hidup!"
17Dan seraya menanggapi, YESUS berkata

kepada-Nya, "Berbahagialah kamu Simon
anak Yunus, karena daging dan darah tidaklah
menyingkapkannya kepadamu, melainkan
Bapa-Ku yang di surga.
18Dan Aku pun berkata kepadamu, bahwa

engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang
ini Aku akan membangun gereja-Ku dan
gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat
menahannya.
19Dan Aku akan memberikan kepadamu

kunci-kunci kerajaan surga, dan apa pun yang
kamu ikat di bumi, akan diikat di surga, dan
apa pun yang kamu lepaskan di bumi, akan
dilepaskan di surga."
20Kemudian, Dia memberi perintah kepada

para murid-Nya agar mereka tidak mengatakan
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kepada siapa pun, bahwa Dia adalah YESUS,
Sang Mesias.
21Sejak saat itu, YESUS mulai menunjukkan

kepada para murid-Nya bahwa seharusnyalah
Dia pergi ke Yerusalem dan menderita
banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam
kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan
dibangkitkan pada hari ketiga.
22Namun sambil menarik Dia, Petrus mulai

menegur kepada-Nya dengan berkata,
"Rahmat atas-Mu, ya Tuhan! Hal ini sekali-kali
tidak akan terjadi atas-Mu!"
23Namun seraya berpaling, Dia berkata

kepada Petrus, "Enyahlah ke belakang-Ku, hai
Satan! Engkau adalah sandungan bagi-Ku,
karena engkau tidak memikirkan perkara-
perkara Allah (Elohim - 2316), melainkan
perkara-perkara manusia."
24Kemudian YESUS berkata kepada para

murid-Nya, "Jika seseorang ingin ikut di
belakang-Ku, hendaklah dia menyangkal
dirinya, dan memikul salibnya, dan mengikuti
Aku!
25Sebab, siapa pun yang berkeinginan

untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan
membinasakannya; tetapi siapa yang
menghilangkan jiwanya demi Aku, ia akan
mendapatkannya.
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26Sebab seseorang diuntungkan apa, jika

dia memperoleh seisi dunia tetapi jiwanya
dibinasakan? Atau, apa yang akan seseorang
berikan sebagai pengganti jiwanya?
27Sebab, Anak Manusia akan segera datang

dalam kemuliaan Bapa-Nya, bersama para
malaikat-Nya; dan kemudian Dia akan
membalaskan kepada setiap orang sesuai
dengan perbuatannya.
28Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

ada beberapa orang yang sedang berdiri di
sini, yang sekali-kali tidak akan mengalami
kematian, sampai mereka melihat Anak
Manusia saat datang dalam kerajaan-Nya."

17
1Dan setelah enam hari, YESUS
mengajak Petrus dan Yakobus dan

Yohanes saudaranya dan membawa mereka
naik ke sebuah gunung yang tinggi, secara
tersendiri.
2Dan Dia diubahrupakan di hadapan mereka,

dan wajah-Nya bersinar seperti matahari dan
jubah-Nya menjadi putih seperti cahaya.
3Dan lihatlah, tampaklah kepada mereka

Musa dan Elia sedang bercakap-cakap
dengan-Nya.
4Dan sambil menanggapi, Petrus berkata

kepada YESUS, "Tuhan, adalah baik bagi
kita untuk berada di sini. Jika Engkau
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menghendaki, kami akan membuatkan tiga
kemah di sini, satu untuk Engkau, dan satu
untuk Musa, dan satu untuk Elia."
5Sementara dia sedang berbicara, tampaklah

segumpal awan yang terang menaungi
mereka, dan perhatikanlah, suatu suara dari
awan itu, yang mengatakan, "Inilah Putra-Ku
Yang Terkasih, kepada-Nyalah Aku berkenan,
dengarkanlah Dia!"
6Dan setelah mendengarnya, para murid itu

tersungkur dengan wajahnya, dan mereka
sangat ketakutan.
7Dan seraya menghampiri, YESUS menjamah

mereka dan berkata, "Bangunlah, dan
janganlah takut!"
8Dan setelah mengangkat mata mereka,

mereka tidak melihat seorang pun kecuali
YESUS sendirian.
9Dan sementara mereka turun dari

gunung, YESUS memberi perintah kepada
mereka dengan berkata, "Janganlah kamu
menceritakan kepada siapa pun penglihatan
itu sampai Dia, Anak Manusia itu, dibangkitkan
dari antara orang mati!"
10Dan para murid-Nya menanyai Dia, dengan

berkata, "Mengapa kemudian para ahli kitab
berkata, bahwa seharusnyalah Elia datang
terlebih dahulu?"
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11Dan seraya menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Elia memang datang terlebih
dahulu dan akan memulihkan segala sesuatu,
12 tetapi Aku berkata kepadamu, bahwa Elia

sudah datang, dan mereka tidak mengenal
dia seutuhnya, sebaliknya, mereka berbuat
kepadanya sebanyak apa yang mereka
inginkan. Demikian juga Anak Manusia akan
segera menderita oleh mereka."
13 Pada waktu itu, mengertilah para murid itu

bahwa Dia berbicara kepada mereka mengenai
Yohanes Pembaptis.
14Dan ketika mereka pergi kepada

kerumunan orang itu, datanglah seseorang
kepada-Nya dengan berlutut dan berkata
kepada-Nya,
15 "Tuhan, berilah anakku kemurahan, sebab

dia sakit ayan dan sangat menderita karena
dia sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air.
16Dan, aku telah membawanya kepada

murid-murid-Mu, dan mereka tidak sanggup
menyembuhkan dia."
17Maka seraya menanggapi, YESUS berkata,

"Hai generasi tanpa iman dan tersesat, sampai
kapan Aku harus berada bersamamu? Sampai
kapan Aku harus bertenggang rasa terhadap
kamu? Bawalah dia ke sini, kepada-Ku!"
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18Dan YESUS menghardiknya, dan keluarlah

setan itu dari padanya, dan sejak saat itu anak
itu telah disembuhkan.
19Kemudian, seraya datang kepada YESUS

secara tersendiri, para murid berkata,
"Mengapa kami tidak mampu mengusirnya?"
20Dan YESUS berkata kepada mereka,

"Karena ketiadaan imanmu! Sebab
sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Jika
kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu
akan berkata kepada gunung ini: Pindahlah
dari sini ke sana! Dan, dia akan pindah. Dan,
tidak satu pun mustahil bagimu.
21Dan jenis ini tidak pergi kecuali dengan

doa dan puasa."
22Dan sementara mereka tinggal di Galilea,

YESUS berkata kepada mereka, "Anak Manusia
akan segera diserahkan ke tangan manusia,
23 dan mereka akan membunuh-Nya, dan

pada hari ketiga Dia akan dibangkitkan." Dan,
mereka sangat kesedihan.
24Dan setelah mereka tiba di Kapernaum,

orang yang memungut bea dua-dirhaman
datang kepada Petrus, dan berkata, "Apakah
gurumu tidak membayar bea dua-dirhaman
itu?"
25 Ia berkata, "Ya!" Dan ketika dia masuk

ke dalam rumah, YESUS mendahuluinya
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seraya berkata, "Bagaimana rupanya hal
ini menurutmu, Simon? Dari siapakah para
raja di bumi menerima bea atau pajak? Dari
anak-anaknya atau dari orang-orang lain?"
26 Petrus berkata kepada-Nya, "Dari orang-

orang lain!" YESUS berkata kepadanya, "Jadi
sesungguhnya, anak-anak itu bebas!
27Namun, supaya kita tidak membuat

mereka tersandung, setelah pergi ke danau,
lemparkanlah pancing, dan tangkaplah ikan
yang pertama muncul, dan setelah membuka
mulutnya, kamu akan mendapatkan koin itu.
Setelah mengambilnya, berikanlah kepada
mereka, bagi-Ku dan bagimu."

18
1 Pada waktu itu, para murid datang
kepada YESUS seraya berkata,

"Siapakah kelak yang terbesar dalam kerajaan
surga?"
2Dan seraya memanggil seorang anak kecil,

YESUS memberdirikannya di tengah-tengah
mereka
3 dan berkata, "Sesungguhnya Aku

mengatakan kepadamu, jika kamu tidak
berubah dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam
kerajaan surga.
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4Oleh karena itu, siapa saja yang

merendahkan dirinya seperti anak kecil ini,
dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.
5Dan siapa yang sekiranya dapat menerima

anak kecil seperti yang satu ini atas Nama-Ku,
ia menerima Aku."
6 "Namun, siapa yang membuat tersandung

seorang dari mereka yang kecil yang percaya
kepada-Ku ini, lebih baiklah baginya bahwa
sebuah batu kilangan keledai digantungkan
pada lehernya dan dia ditenggelamkan ke
dasar laut.
7Celaka bagi dunia karena sandungan-

sandungan itu. Sebab, memang perlu
sandungan-sandungan itu muncul, tetapi
celakalah bagi orang yang olehnya sandungan
itu muncul.
8Dan apabila tanganmu atau kakimu

menjerumuskan engkau, potonglah itu dan
buanglah dari padamu. Baiklah bagimu masuk
ke dalam kehidupan dengan buntung atau
timpang daripada mempunyai dua tangan
atau dua kaki dicampakkan ke dalam api yang
kekal.
9Dan jika matamu menjerumuskan engkau,

cungkillah dia dan buanglah dari padamu.
Baiklah bagimu masuk ke dalam kehidupan
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dengan satu mata daripada mempunyai dua
mata dicampakkan ke dalam neraka api.
10Waspadalah, janganlah merendahkan

seorang dari mereka yang kecil ini, karena Aku
berkata kepadamu, bahwa malaikat-malaikat
mereka di surga senantiasa memandang
wajah Bapa-Ku yang di surga.
11Sebab Anak Manusia datang untuk

menyelamatkan yang hilang.â€™â€™
12 "Bagaimanakah hal ini agaknya

menurutmu: Jika ada seratus ekor domba
pada seseorang dan seekor dari antaranya
tersesat, tidakkah dengan meninggalkan yang
sembilan puluh sembilan di atas gunung, dia
terus berjalan mencari yang tersesat?
13Dan jika dia berhasil untuk menemukannya,

sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa
dia bersukacita atasnya lebih daripada atas
yang sembilan puluh sembilan yang tidak
tersesat.
14Demikian, tidaklah menjadi kehendak

di hadapan Bapamu yang di surga, bahwa
seorang dari mereka yang kecil ini akan
binasa."
15 "Dan apabila saudaramu berdosa

terhadap engkau, pergi dan tempelaklah
dia antara engkau dan dia saja. Jika dia
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mendengarkanmu, engkau telah mendapatkan
saudaramu.
16Namun, jika dia tidak mendengarkan,

bawalah bersamamu seorang atau dua orang
lagi, sehingga atas mulut dua atau tiga orang
saksi, setiap perkataan dapat diteguhkan.
17Dan jika dia mengabaikan mereka,

katakanlah kepada jemaat. Dan jika dia juga
mengabaikan jemaat, biarlah dia menjadi
seperti bangsa-bangsa lain dan pemungut
cukai bagimu.
18Sesungguhnya Aku berkata kepadamu:

Apa saja yang kamu ikat di bumi, akan diikat
di surga; dan apa saja yang kamu lepaskan di
bumi, akan dilepaskan di surga.
19 Lagi Aku berkata kepadamu, bahwa

jika dua orang dari kamu sepakat di bumi
mengenai setiap perkara, apa saja yang
mereka minta, akan terjadi pada mereka dari
Bapa-Ku yang di surga.
20Sebab di mana ada dua atau tiga orang

dikumpulkan ke dalam Nama-Ku, di sana Aku
hadir di tengah-tengah mereka."
21Kemudian seraya datang kepada-Nya,

Petrus berkata, "Tuhan, berapa sering
saudaraku berdosa terhadap aku dan aku
mengampuninya? Sampai tujuh kali?"
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22YESUS berkata kepadanya, "Aku tidak

berkata kepadamu: Sampai tujuh kali,
melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh.
23Sebab itu, kerajaan surga diumpamakan

dengan seorang raja yang hendak membuat
perhitungan perkara dengan para hambanya.
24Dan ketika dia mulai membuat perhitungan,

dibawalah kepadanya seorang penghutang
sepuluh ribu talenta.
25Dan karena dia tidak mampu membayar,

raja (tuannya - 2962) memerintahkan agar
dia dan istrinya dan anak-anak serta segala
sesuatu sebanyak yang ia miliki, dijual, dan
pembayaran dilakukan.
26Kemudian dengan tersungkur, hamba itu

menyembah kepadanya seraya mengatakan,
"Tuan, bersabarlah terhadap aku, dan aku
akan membayar semuanya kepadamu!"
27Dan raja (tuan - 2962) hamba itu,

dengan digerakkan oleh belas kasihan, dia
membebaskannya, dan mengampunkan
hutang itu kepadanya.
28Namun ketika keluar, hamba itu menemui

seorang dari para sesama hamba yang
berhutang kepadanya seratus dinar. Dan
seraya menangkap, ia mencekiknya sambil
berkata, "Bayarlah kepadaku apa yang engkau
pinjam!"
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29 Lalu dengan tersungkur di kakinya, sesama

hamba itu memohon kepadanya, seraya
mengatakan, "Bersabarlah terhadap aku, dan
aku akan membayar semuanya kepadamu!"
30Namun dia tidak mau, sebaliknya, dia

pergi menjebloskannya ke dalam penjara
sampai dia dapat membayar kembali apa yang
dipinjamnya.
31Dan setelah melihat apa yang terjadi, para

sesama hamba itu menjadi sangat sedih, dan
dengan berdatangan, mereka melaporkan
kepada tuannya segala hal yang telah terjadi.
32Kemudian setelah memanggilnya, Raja

(tuannya - 2962) berkata kepadanya, "Hai
hamba yang jahat, aku telah mengampunkan
kepadamu seluruh hutang itu karena engkau
mendesak aku.
33Bukankah seharusnya engkau juga

memberi sesamamu hamba kemurahan,
seperti aku juga telah memberi engkau
kemurahan?
34Dan dengan marah, tuannya itu

menyerahkan dia kepada para algojo, sampai
dia dapat membayar kembali semua apa yang
dipinjamkan kepadanya.
35Demikian juga Bapa-Ku yang surgawi

akan melakukannya kepadamu, manakala
kamu masing-masing dari hatimu tidak
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dapat mengampunkan kepada saudaranya,
kesalahan-kesalahan mereka."

19
1Dan terjadilah, ketika YESUS
mengakhiri perkataan ini, Dia

berangkat dari Galilea dan tiba di wilayah
Yudea, di seberang Yordan.
2Dan kerumunan orang banyak mengikuti

Dia dan Dia menyembuhkan mereka di sana.
3Dan orang-orang Farisi mendekat kepada-

Nya untuk mencobai Dia dan berkata
kepada-Nya, "Apakah sah bagi seseorang
menceraikan istrinya dengan berbagai alasan?"
4Dan seraya menanggapi, Dia berkata

kepada mereka, "Tidakkah kamu membaca
bahwa Dia yang menciptakan, dari semula
menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?
5Dan Dia berfirman: Berkaitan dengan hal

itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan
ibu dan akan dipersatukan dengan istrinya,
dan mereka keduanya akan menjadi satu
daging,
6 sehingga mereka tidak lagi dua, tetapi

satu daging. Oleh karena itu, apa yang telah
Allah (Elohim - 2316) persatukan, janganlah
manusia ceraikan!"
7Mereka berkata kepada-Nya, "Mengapa

kemudian Musa memerintahkan untuk
memberikan surat cerai dan menceraikannya?"
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8Dia berkata kepada mereka, "Musa memberi

izin kepadamu untuk menceraikan istrimu
sehubungan dengan kekerasan hatimu, tetapi
sejak semula tidaklah demikian.
9Dan Aku berkata kepadamu, bahwa siapa

saja yang menceraikan istrinya, kecuali atas
dasar percabulan, dan dia mengawini yang
lain, dia berzina, dan siapa yang mengawini
wanita yang telah diceraikan, dia berzina."
10Murid-murid-Nya berkata kepada-Nya,

"Jika masalah antara suami dengan istri itu
sedemikian rupa, maka lebih baik tidak kawin!"
11Namun Dia berkata kepada mereka, "Tidak

semua orang dapat menerima perkataan ini,
kecuali bagi mereka yang telah dikaruniai.
12Sebab, ada orang-orang tak kawin yang

dari rahim ibunya mereka telah dilahirkan
demikian, dan ada orang-orang tak kawin
yang dijadikan tak kawin oleh manusia, dan
ada orang-orang tak kawin yang menjadikan
dirinya sendiri tak kawin karena kerajaan
surga. Siapa yang sanggup menerima, biarlah
dia menerima!"
13 Pada waktu itu dibawalah kepada-Nya

anak-anak kecil, supaya Dia menumpangkan
tangan atas mereka dan mendoakannya,
tetapi para murid menghardik mereka.
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14Namun YESUS berkata, "Biarkanlah

anak-anak kecil itu, dan janganlah kamu
melarang mereka datang kepada-Ku. Sebab,
yang seperti inilah kerajaan surga."
15Dan setelah menumpangkan tangan atas

mereka, Dia terus berjalan dari sana.
16Dan lihatlah, seraya mendekat, seseorang

berkata kepada-Nya, "Guru yang baik,
kebaikan apakah yang harus aku lakukan
supaya aku memperoleh hidup yang kekal?"
17Dan Dia berkata kepadanya, "Mengapa

engkau mengatakan Aku baik? Tak ada
seorang pun yang baik, kecuali satu * (,Elohim
- 0)! Namun, jika engkau ingin masuk ke
dalam hidup, peliharalah perintah-perintah."
18Dia berkata kepada-Nya, "Yang mana?"

Dan YESUS berkata, "Jangan membunuh,
jangan berzina, jangan mencuri, jangan
bersaksi dusta,
19hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah

sesamamu seperti dirimu sendiri."
20Orang muda itu berkata kepada-Nya, "Aku

sudah memelihara semua itu sejak kecilku,
apakah yang masih kurang?"
21YESUS berkata kepadanya, "Jika kamu

ingin menjadi sempurna, pergilah, juallah apa
yang menjadi milikmu dan berikanlah kepada
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orang miskin, dan engkau akan memperoleh
harta di surga, dan marilah, ikutlah Aku!"
22Dan setelah mendengar perkataan itu,

anak muda itu pergi dengan kesedihan, karena
dia memiliki banyak harta.
23Dan YESUS berkata kepada para murid-

Nya: "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,
bahwa seorang kaya akan dengan susah payah
masuk ke dalam kerajaan surga.
24Dan lagi, Aku berkata kepadamu, adalah

lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang
jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam
kerajaan Allah (Elohim - 2316)."
25Dan setelah mendengarnya, para murid-

Nya sangat keheranan, seraya berkata, "Jadi,
siapakah yang dapat diselamatkan?"
26Dan seraya memandang, YESUS berkata

kepada mereka, "Di hadapan manusia hal
ini adalah mustahil, tetapi di hadapan Allah
(Elohim - 2316) segala sesuatu adalah
mungkin."
27Kemudian sambil menanggapi, Petrus

berkata kepada-Nya, "Lihatlah, kami sudah
meninggalkan segala sesuatu dan mengikut
Engkau, apakah yang akan terjadi pada kami
kemudian?"
28Dan YESUS berkata kepada mereka,

"Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,
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bahwa kamu yang mengikut Aku, pada waktu
penciptaan kembali, ketika Anak Manusia
duduk di atas takhta kemuliaan-Nya, kamu
juga akan duduk di atas kedua belas takhta
seraya menghakimi kedua belas suku Israel.
29Dan setiap orang yang sudah meninggalkan

rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara
perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri,
atau anak, atau ladang, demi Nama-Ku, ia
akan menerima seratus kali lipat dan akan
mewarisi hidup kekal.
30Dan, banyak yang pertama akan menjadi

yang terakhir, dan yang terakhir, yang
pertama."

20
1 "Sebab kerajaan surga adalah
seumpama seseorang, seorang

majikan, yang pagi-pagi benar keluar untuk
mempekerjakan para pekerja di kebun
anggurnya.
2Dan setelah sepakat dengan para pekerja

atas upah sedinar sehari, dia menyuruh
mereka ke kebun anggurnya.
3Dan setelah keluar kira-kira pada jam

ketiga, dia melihat orang-orang lain yang
sedang berdiri menganggur di pasar,
4 dan kepada mereka juga dia berkata: Pergi

jugalah kamu ke kebun anggur dan aku
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akan memberikan apa yang sekiranya pantas
bagimu. Dan pergilah mereka.
5 Lagi, setelah keluar kira-kira pada jam

keenam dan jam kesembilan, dia melakukan
seperti itu juga.
6Dan setelah keluar kira-kira pada jam

kesebelas, dia mendapati orang-orang lain
sedang berdiri menganggur, dan dia berkata
kepada mereka: Mengapa kamu berdiri
menganggur sepanjang hari di sini?
7Mereka berkata kepadanya: Karena tidak

seorang pun mempekerjakan kami. Dia
berkata kepada mereka: Pergi jugalah kamu
ke kebun anggur dan kamu akan menerima
apa yang sekiranya pantas!
8Dan ketika menjelang malam, tuan (tuan

- 2962) kebun anggur itu berkata kepada
mandornya: Panggillah para pekerja itu dan
bayarkanlah upah kepada mereka, mulai dari
yang terakhir hingga yang pertama!
9Dan mereka yang kira-kira jam kesebelas,

setelah datang, masing-masing menerima satu
dinar.
10Dan mereka yang pertama, setelah

datang, beranggapan bahwa mereka akan
menerima lebih banyak, tetapi mereka juga
masing-masing menerima satu dinar.
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11Dan setelah menerimanya, mereka

bersungut-sungut terhadap majikan itu
12 sambil berkata: Orang-orang yang

terakhir ini bekerja satu jam dan engkau
memperlakukan mereka sama dengan kami
yang telah menanggung beban dan panas
terik seharian.
13Namun seraya menanggapi, dia berkata

kepada seorang dari mereka: Teman, aku tidak
mencurangi engkau. Bukankah kamu telah
sepakat denganku satu dinar?
14Ambillah milikmu dan pergilah! Dan aku

ingin memberikan kepada yang terakhir ini
seperti kepadamu juga.
15Atau, apakah tidak boleh bagiku untuk

melakukan apa yang aku ingini berkenaan
dengan milikku? Apakah matamu jahat karena
aku baik?
16Demikianlah mereka yang terakhir akan

menjadi yang pertama dan yang pertama,
terakhir; karena banyaklah yang dipanggil
tetapi sedikit yang dipilih."
17Dan sambil naik ke Yerusalem, YESUS

membawa kedua belas murid secara tersendiri
dalam perjalanan itu, dan Dia berkata kepada
mereka,
18 "Lihatlah, kita sedang naik ke Yerusalem

dan Anak Manusia akan diserahkan kepada



MATIUS 20.19–23 98

imam-imam kepala dan para ahli kitab,
dan mereka akan menghukum Dia dengan
kematian.
19Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada

bangsa-bangsa lain, untuk memperolok-olok
dan mencambuki dan menyalibkan, dan pada
hari yang ketiga Dia akan bangkit kembali."
20Kemudian mendekatlah kepada-Nya ibu

anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya,
seraya sujud dan meminta sesuatu dari
pada-Nya.
21Dan Dia berkata kepadanya, "Apakah yang

engkau inginkan?" Dia berkata kepada-Nya,
"Katakanlah supaya kedua anakku ini bisa
duduk, yang satu di sebelah kanan dan yang
satu di sebelah kiri-Mu di dalam kerajaan-Mu!"
22Namun seraya menanggapi, YESUS

berkata, "Kamu tidak mengetahui apa yang
kamu minta. Sanggupkah kamu meminum
cawan yang akan segera Aku minum, dan
dibaptis baptisan yang Aku dibaptiskan?"
Mereka berkata kepada-Nya, "Kami sanggup!"
23Dan Dia berkata kepada mereka,

"Sesungguhnya kamu akan minum cawan-Ku,
dan kamu akan dibaptis baptisan yang Aku
dibaptiskan, tetapi untuk duduk di sebelah
kanan-Ku dan di sebelah kiri-Ku bukanlah
hak-Ku untuk memberikannya, melainkan
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bagi mereka yang telah dipersiapkan oleh
Bapa-Ku."
24Dan setelah mendengarnya, yang sepuluh

menjadi marah berkenaan dengan kedua
saudara itu.
25Namun seraya memanggil mereka, YESUS

berkata, "Kamu telah mengetahui bahwa
para pemimpin bangsa-bangsa menerapkan
kekuasaan atas mereka dan para pembesar,
menerapkan kewenangan atas mereka.
26Namun tidaklah demikian di antara kamu,

melainkan siapa saja yang ingin menjadi
besar di antara kamu, biarlah dia menjadi
pelayanmu,
27 dan siapa saja yang ingin menjadi yang

pertama di antara kamu, biarlah dia menjadi
hambamu;
28 bahkan sebagaimana Anak Manusia datang

tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan jiwa-Nya sebagai
harga tebusan ganti banyak orang."
29Dan ketika mereka keluar dari Yerikho,

kerumunan orang banyak mengikuti Dia.
30Dan lihatlah, dua orang buta yang sedang

duduk di pinggir jalan, ketika mendengar
bahwa YESUS sedang lewat, mereka berteriak,
sambil berkata, "Ya Tuhan, Anak Daud, berilah
kami kemurahan!"
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31Dan, kerumunan orang itu menghardik

mereka supaya mereka diam. Akan tetapi,
mereka berteriak lebih keras, sambil
berkata, "Ya Tuhan, Anak Daud, berilah kami
kemurahan!"
32Dan seraya berhenti, YESUS memanggil

mereka dan berkata, "Apakah yang kamu
inginkan Aku perbuat bagimu?"
33Mereka berkata kepada-Nya, "Supaya mata

kami bisa melihat, ya Tuhan!"
34Dan dengan digerakkan oleh belas kasihan,

YESUS menjamah mata mereka, dan seketika
itu juga mata mereka melihat kembali, dan
mereka mengikuti Dia.

21
1Dan ketika mereka hampir sampai ke
Yerusalem, dan telah tiba di Betfage

dekat bukit Zaitun, kemudian YESUS mengutus
dua murid,
2 dengan berkata kepada mereka, "Kamu

harus pergi ke desa di seberangmu, dan
segera kamu akan menemukan seekor keledai
yang tertambat dan seekor anak keledai
bersamanya; setelah melepaskannya, bawalah
kepada-Ku!
3Dan jika seseorang menanyakan sesuatu

kepadamu, kamu harus mengatakan bahwa
Tuhan berkeperluan atasnya, dan Dia akan
mengembalikannya segera!"
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4Dan semuanya ini terjadi, supaya

digenapkan apa yang telah diucapkan oleh
seorang nabi, ketika mengatakan,
5 "Katakanlah kepada putri Sion: Lihatlah,

rajamu yang lembut datang kepadamu, dan
dengan menumpang di atas seekor keledai,
beserta seekor keledai muda, anak keledai
beban itu."
6Dan para murid itu, sambil pergi dan

setelah melakukan seperti yang telah YESUS
perintahkan kepadanya,
7mereka membawa keledai dan keledai muda

itu, dan mereka menghamparkan jubah-jubah
mereka di atasnya, dan Dia duduk di atasnya.
8Dan kerumunan orang banyak

membentangkan jubah mereka sendiri
di jalan, dan yang lain memotong ranting dari
pohon-pohon dan menebarkannya di jalan.
9Dan kerumunan orang yang berjalan di

depan dan yang mengikutinya berteriak-teriak,
dengan mengatakan, "Hosana bagi Anak
Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam
Nama Tuhan (YAHWEH - 2962), hosana di
tempat yang tertinggi!"
10Dan ketika Dia tiba di Yerusalem, seluruh

isi kota digemparkan, katanya, "Siapakah Dia
itu?"
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11Dan kerumunan orang itu berkata, "Dialah

YESUS, nabi dari Nazaret di Galilea."
12Dan YESUS masuk ke dalam bait suci Allah

(Elohim - 2411), dan mengusir semua orang
yang sedang menjual dan membeli di dalam
bait suci itu. Dan Dia menjungkirbalikkan meja-
meja penukaran uang dan bangku-bangku
yang menjual merpati.
13Dan Dia berkata kepada mereka, "Telah

tertulis: Rumah-Ku akan disebut Rumah
Doa. Namun kamu telah menjadikannya goa
penyamun."
14Dan mendekatlah kepada-Nya yang buta

dan yang timpang di dalam bait suci itu, dan
Dia menyembuhkan mereka.
15Dan imam-imam kepala dan para ahli kitab,

ketika melihat keajaiban-keajaiban yang telah
Dia lakukan, dan kanak-kanak yang berseru
di dalam bait suci dan berkata, "Hosana bagi
Anak Daud," mereka menjadi marah,
16 dan berkata kepada-Nya, "Apakah Engkau

mendengar apa yang mereka katakan?"
Dan YESUS berkata kepada mereka, "Ya,
tidak pernahkah kamu membaca: Dari mulut
kanak-kanak dan yang menyusu, Engkau telah
mempersiapkan pujian!"
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17Dan setelah meninggalkan mereka, Dia

keluar dari kota itu ke Betania dan bermalam
di sana.
18Dan ketika kembali ke kota itu pada pagi

hari, Dia lapar.
19Dan ketika melihat sebatang pohon ara

di pinggir jalan, Dia datang padanya, tetapi
tidak mendapati apa pun padanya kecuali
daun-daun saja. Dan Dia berkata padanya,
"Dari padamu tidak akan pernah ada buah
lagi untuk selamanya!" Dan seketika itu juga
pohon ara itu dijadikan kering.
20Dan ketika melihatnya, para murid takjub

seraya berkata, "Alangkah cepatnya pohon ara
itu dijadikan kering?"
21Dan seraya menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan
tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan
hanya atas pohon ara itu, melainkan juga
pada gunung ini. Apabila kamu berkata:
Terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut,
maka hal itu akan terjadi!
22Dan segala sesuatu, sebanyak apa yang

kamu minta dalam doa dengan beriman, kamu
akan menerimanya."
23Dan ketika Dia tiba di bait suci, sementara

mengajar, datanglah kepada-Nya imam-imam
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kepala dan tua-tua bangsa itu, seraya berkata,
"Dengan otoritas apakah Engkau melakukan
hal-hal ini, dan siapakah yang memberikan
kepada-Mu otoritas itu?"
24Dan seraya menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Aku juga akan menanyaimu
satu hal, yang jika kamu dapat mengatakan
kepada-Ku, Aku juga akan mengatakan
kepadamu, dengan otoritas apakah Aku
melakukan hal-hal ini:
25Dari manakah baptisan Yohanes itu?

Dari surga atau dari manusia?" Dan, mereka
memperbincangkan di antara mereka sendiri
dengan berkata, "Jika kita mengatakan:
Dari surga, Dia akan berkata kepada kita:
Kalau begitu, mengapa kemudian kamu tidak
percaya kepadanya?
26Namun, jika kita mengatakan: Dari

manusia, kita takut akan kerumunan orang
itu, karena semua orang menerima Yohanes
sebagai seorang nabi."
27Dan, seraya menanggapi, mereka berkata

kepada YESUS, "Kami tidak tahu!" Dia pun
berkata kepada mereka, "Aku juga tidak
mengatakan kepadamu, dengan otoritas
apakah Aku melakukan hal-hal ini."
28 "Dan, bagaimanakah hal ini agaknya

menurutmu: Seseorang mempunyai dua anak,
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dan setelah datang kepada yang pertama, dia
berkata: Hai anak, pergilah hari ini, bekerjalah
dalam kebun anggurku!
29Dan seraya menanggapi, dia berkata: Aku

tidak mau! Namun akhirnya, dengan menyesal,
pergilah dia.
30Dan setelah datang kepada yang kedua,

dia mengatakan seperti itu juga. Dan seraya
menanggapi, dia berkata: Saya, tuan! Tetapi
dia tidak pergi.
31Siapakah dari keduanya yang melakukan

kehendak ayahnya?" Mereka berkata
kepada-Nya, "Yang pertama!" YESUS berkata
kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, bahwa para pemungut cukai dan
para pelacur akan mendahului kamu ke dalam
kerajaan Allah (Elohim - 2316).
32Sebab Yohanes telah datang kepadamu

dalam jalan kebenaran, dan kamu tidak
memercayai dia. Namun, para pemungut cukai
dan para pelacur percaya kepadanya. Dan
sekalipun melihat, kamu tidak menyesal lalu
percaya kepadanya."
33 "Dengarkanlah perumpamaan yang lain:

Ada seseorang, seorang majikan, yang
mengusahakan kebun anggur dan memasang
pagar di sekelilingnya dan menggali tempat
memeras anggur di dalamnya dan mendirikan
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sebuah menara jaga. Dan dia menyewakannya
kepada para penggarap, dan dia pergi.
34Dan ketika musim buah hampir tiba, dia

mengutus hamba-hambanya kepada para
penggarap itu untuk menerima buahnya.
35Dan para penggarap itu, sambil

menangkapi hamba-hamba tuannya, memukul
yang seorang dan membunuh yang lain dan
merajam yang seorang lagi.
36Dia mengutus lagi hamba-hamba yang

lain, lebih banyak daripada yang pertama, dan
mereka melakukan seperti itu juga kepadanya.
37Dan akhirnya, dia mengutus anaknya

kepada mereka, sambil berkata: Mereka akan
menghormati anakku!
38Namun ketika melihat anaknya, para

penggarap itu berkata di antara mereka
sendiri: Inilah ahli warisnya! Ayo, mari kita
membunuhnya dan merampas warisannya!
39Dan setelah menangkapnya, mereka

mencampakkan ke luar kebun anggur dan
membunuhnya.
40Oleh karena itu, bilamana tuan kebun

anggur itu datang, apakah yang akan dia
lakukan kepada para penggarap itu?"
41Mereka berkata kepada-Nya, "Orang jahat!

Ia akan membinasakan mereka habis-habisan,
dan menyewakan kebun anggur itu kepada
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para penggarap yang lain, yang akan
menyerahkan kepadanya buah-buah pada
musimnya!"
42YESUS berkata kepada mereka, "Tidak

pernahkah kamu membaca di dalam kitab suci:
Batu yang para pembangun telah menolaknya,
batu itu telah dijadikan kepala penjuru; hal itu
telah terjadi di hadapan Tuhan (YAHWEH -
2962) dan itulah yang ajaib di mata kita.
43Oleh karena itu Aku berkata kepadamu,

bahwa kerajaan Allah (Elohim - 2316) akan
diambil dari padamu dan akan diberikan
kepada bangsa lain yang menghasilkan
buah-buahnya.
44Dan siapa yang jatuh di atas batu ini, dia

akan dihancurkan, tetapi ke atas siapa saja
batu ini jatuh, dia akan meremukkannya."
45Dan setelah mendengarkan perumpamaan-

perumpamaan-Nya, imam-imam kepala dan
orang-orang Farisi mengetahui bahwa Dia
berbicara mengenai mereka.
46Dan sementara berusaha untuk menangkap

Dia, mereka takut akan kerumunan orang itu,
karena mereka menerima Dia sebagai seorang
nabi.

22
1Dan seraya melanjutkan, YESUS
berkata lagi kepada mereka dalam

perumpamaan, dengan mengatakan,



MATIUS 22.2–8 108
2 "Kerajaan surga diumpamakan

dengan seseorang, seorang raja yang
menyelenggarakan pesta pernikahan untuk
putranya.
3Dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk

memanggil mereka yang telah diundang ke
pesta pernikahan itu, tetapi mereka tidak mau
datang.
4 Ia menyuruh lagi hamba-hamba yang

lain, seraya berkata: Katakanlah kepada
mereka yang diundang: Lihatlah, aku telah
menyediakan hidanganku: lembu-lembu
jantan dan yang tambun-tambun milikku, yang
telah disembelih dan semuanya telah tersedia;
datanglah ke pesta pernikahan itu!
5Namun dengan mengabaikannya, mereka

pergi, yang seorang ke ladangnya, dan yang
lain ke usahanya,
6 dan yang selebihnya, sambil menangkapi

para hambanya, mereka menyiksa dan
membunuhnya.
7Dan ketika mendengarnya, raja itu dibuat

marah, dan dengan mengirimkan tentaranya,
dia membinasakan para pembunuh itu dan
membakar kota mereka.
8Kemudian dia berkata kepada hamba-

hambanya: Sesungguhnya pesta pernikahan
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telah siap, tetapi mereka yang telah diundang
tidaklah layak.
9Oleh karena itu, pergilah ke lorong-lorong

jalan, dan undanglah ke pesta pernikahan itu
sebanyak yang dapat kamu jumpai.
10Dan hamba-hamba itu seraya keluar ke

jalan-jalan, mereka mengumpulkan semua
orang, sebanyak yang mereka jumpai, yang
jahat maupun yang baik; dan pesta pernikahan
itu dipenuhi mereka yang duduk makan.
11Dan raja itu, ketika datang menyaksikan

mereka yang duduk makan, di situ ia melihat
seorang yang tidak mengenakan busana pesta
pernikahan.
12Dan dia berkata kepadanya: Hai teman,

bagaimana engkau masuk ke sini tanpa
mengenakan pakaian pesta pernikahan?
Namun, dia terdiam.
13Kemudian raja itu berkata kepada para

pelayannya: Setelah mengikat kaki dan
tangannya, angkat dan campakkanlah dia ke
dalam kegelapan yang di luar, di sana akan
ada tangis dan kertak gigi.
14Sebab, banyak yang dipanggil, tetapi

sedikit yang dipilih."
15Kemudian sambil terus berjalan, orang-

orang Farisi mengambil kesepakatan agar
dapat menjebak Dia dengan ucapan-Nya.
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16Dan mereka mengutus murid-muridnya

bersama orang-orang Herodian kepada-Nya,
sambil berkata, "Guru, kami tahu bahwa
Engkau itu jujur dan Engkau mengajarkan
jalan Allah (Elohim - 2316) dalam kebenaran.
Dan perihal siapa pun tidaklah menjadi urusan
bagi-Mu, karena Engkau tidak memandang
muka orang.
17Oleh karena itu, katakanlah kepada kami,

bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu:
Apakah sah untuk membayar pajak kepada
kaisar atau tidak?"
18Namun karena mengetahui kefasikan

mereka, YESUS berkata, "Mengapa kamu
mencobai Aku, hai munafik?
19Tunjukkanlah pada-Ku keping uang

untuk pajak itu!" Dan mereka menyerahkan
kepada-Nya sekeping dinaran.
20Dan Dia berkata kepada mereka, "Gambar

dan tulisan siapakah ini?"
21Mereka berkata kepada-Nya, "Kaisar!" Lalu

Dia berkata kepada mereka, "Oleh karena itu,
bayarkanlah kepada kaisar hal-hal milik kaisar
dan kepada Allah (Elohim - 2316) hal-hal milik
* (Elohim - 2316)."
22Dan setelah mendengar, mereka takjub

dan pergi sambil meninggalkan Dia.
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23 Pada hari itu orang-orang Saduki yang

berkata tidak ada kebangkitan, mendatangi
Dia dan menanyai-Nya,
24 dengan berkata, "Guru, Musa pernah

mengatakan: Jika seseorang meninggal
tanpa mempunyai anak, saudaranya harus
mengawini istrinya dan membangkitkan
keturunan bagi saudaranya.
25Dan pada kami ada tujuh bersaudara. Dan

yang pertama, sesudah kawin dia mati tanpa
mempunyai keturunan juga, dia meninggalkan
istrinya kepada saudaranya.
26Seperti itu jugalah yang kedua, dan yang

ketiga, sampai yang ketujuh.
27Dan akhir dari semuanya, meninggal

jugalah wanita itu.
28Oleh karena itu, pada waktu kebangkitan,

wanita itu akan menjadi istri siapakah dari
yang ketujuh itu, sebab semuanya pernah
mengawininya?"
29Dan seraya menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Kamu tersesat, karena tidak
memahami kitab suci maupun kuasa Allah
(Elohim - 2316)!
30Sebab, pada waktu kebangkitan, mereka

tidak kawin maupun dikawini, tetapi menjadi
seperti malaikat-malaikat * (Elohim - 0) di
surga.
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31Dan mengenai kebangkitan kembali

orang-orang mati, tidakkah kamu pernah
membaca apa yang difirmankan kepadamu
oleh Allah (Elohim - 2316), ketika mengatakan:
32Akulah Allah (Elohim - 2316) Abraham dan

Allah (Elohim - 2316) Ishak dan Allah (Elohim
- 2316) Yakub! Ia (Elohim - 0) bukanlah Allah
(Elohim - 2316) orang-orang mati, melainkan
orang-orang yang hidup."
33Dan setelah mendengarnya, kerumunan

orang itu terkagum-kagum atas pengajaran-
Nya.
34Dan ketika mendengar bahwa Dia

telah membungkam orang-orang Saduki,
orang-orang Farisi berkumpul bersama.
35Dan seorang dari mereka, seorang ahli

torat, bertanya sambil mencobai Dia dan
berkata,
36 "Guru, manakah perintah terbesar di dalam

torat?"
37Dan YESUS berkata kepadanya, "Kasihilah

Tuhan (YAHWEH - 2962), Allahmu (Elohimmu
- 2316), dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal
budimu.
38 Inilah perintah yang pertama dan yang

terbesar.
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39Dan yang kedua, yang sama seperti itu:

Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
40 Pada kedua perintah inilah tergantung

seluruh isi torat dan kitab para nabi."
41Dan setelah orang-orang Farisi berkumpul,

YESUS menanyai mereka,
42 dengan berkata, "Mengenai Mesias,

bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu?
Anak siapakah Dia?" Mereka berkata
kepada-Nya, "Anak Daud!"
43Dia berkata kepada mereka, "Lalu,

bagaimanakah Daud, dalam Roh, menyebut-
Nya: Tuhan, ketika berkata:
44Tuhan (YAHWEH - 2962) telah berfirman

kepada Tuhanku: Duduklah di sebelah kanan-
Ku, sampai Aku membuat musuh-musuh-Mu
tumpuan kaki-Mu.
45 Jadi, jika Daud memanggil Dia: Tuhan,

bagaimanakah Dia menjadi anaknya?"
46Dan tidak seorang pun sanggup menjawab

sepatah kata kepada-Nya, bahkan sejak
hari itu tidak ada seorang pun yang berani
menanyai Dia lagi.

23
1Kemudian YESUS berbicara kepada
kerumunan orang itu dan kepada para

murid-Nya,
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2 seraya berkata, "Para ahli kitab dan

orang-orang Farisi telah duduk di atas kursi
Musa.
3Oleh karena itu, segala sesuatu, sebanyak

yang mereka katakan kepadamu untuk
dipatuhi, patuhilah dan lakukanlah; tetapi
mengenai perbuatan mereka, janganlah kamu
lakukan, karena mereka mengatakan tetapi
tidak melakukan.
4Sebab, mereka mengikatkan beban-beban

berat dan sulit dipikul dan meletakkannya di
atas bahu orang, tetapi mereka tidak ingin
memindahkannya dengan jari mereka.
5Namun, mereka melakukan semua

perbuatan mereka dengan maksud supaya
dilihat orang; dan mereka memperlebar tali
doanya dan memperbesar ujung jubahnya;
6mereka juga menyukai tempat terhormat

dalam perjamuan dan tempat duduk terdepan
di dalam sinagoga,
7 dan salam hormat di pasar-pasar dan

dipanggil: Rabi, rabi, oleh orang-orang.
8Namun kamu, janganlah dipanggil rabi;

karena ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias,
dan kamu semua adalah saudara.
9Dan janganlah menyebut seorang pun

sebagai bapakmu di bumi, karena satu
Bapamu yang ada di surga.
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10 Janganlah pula kamu disebut pemimpin,

karena satu pemimpinmu, yaitu Mesias.
11Dan yang lebih besar di antara kamu, ia

akan menjadi pelayanmu.
12Dan siapa saja yang meninggikan dirinya,

dia akan direndahkan dan siapa saja yang
merendahkan dirinya sendiri, dia akan
ditinggikan.
13Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan

orang-orang Farisi, hai munafik, karena kamu
menutup kerajaan surga di hadapan orang.
Sebab kamu tidak memasukinya, bahkan tidak
pula mengizinkan mereka yang sedang masuk
untuk masuk.
14Dan celakalah bagimu, hai para ahli

kitab dan orang-orang Farisi, hai munafik,
karena kamu melahap rumah para janda
bahkan dengan berdoa berpanjang-panjang
dalam kepura-puraan. Sebab itu kamu akan
menerima hukuman yang lebih berat.
15Celakalah bagimu, hai para ahli kitab

dan orang-orang Farisi, hai munafik, karena
kamu menjelajahi lautan dan daratan,
untuk menjadikan seseorang penganut
agamamu dan manakala dia sudah jadi, kamu
menjadikan dia anak neraka yang dua kali lipat
daripadamu.
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16Celakalah bagimu, hai para pemimpin buta,

yang berkata: Siapa saja yang bersumpah
demi tempat suci, itu dia tidak apa-apa; tetapi
siapa yang bersumpah demi emas tempat suci,
dia berhutang.
17Hai yang bodoh dan buta, karena manakah

sebenarnya yang lebih utama, emas atau
tempat suci yang menguduskan emas itu?
18Dan: Siapa saja yang bersumpah demi

mezbah, dia tidak apa-apa; tetapi siapa yang
bersumpah demi persembahan yang di atas
mezbah itu, ia berhutang.
19Hai yang bodoh dan buta, karena manakah

sebenarnya yang lebih utama, persembahan
atau mezbah yang menguduskan persembahan
itu?
20Oleh karena itu, siapa yang bersumpah

demi mezbah, dia bersumpah demi mezbah
dan demi segala sesuatu yang di atasnya.
21Dan siapa yang bersumpah demi tempat

suci, dia bersumpah demi tempat suci dan
demi Dia yang mendiaminya.
22Dan siapa yang bersumpah demi surga, dia

bersumpah demi takhta Allah (Elohim - 2316)
dan demi Dia yang duduk di atasnya.
23Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan

orang-orang Farisi, hai munafik, karena kamu
memberi persepuluhan selasih dan adas manis
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dan jintan, dan kamu mengabaikan yang lebih
berat dari torat, yaitu: keadilan dan kemurahan
dan iman. Seharusnyalah melakukan yang ini,
tetapi tidak mengabaikan yang itu.
24Hai para pemimpin buta, orang-orang yang

menyaring nyamuk, tetapi menelan unta!
25Celakalah bagimu, hai para ahli kitab

dan orang-orang Farisi, hai munafik, karena
kamu membersihkan bagian luar cawan
dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh
dengan rampasan dan keserakahan.
26Hai Farisi yang buta, bersihkanlah terlebih

dahulu bagian dalam cawan dan pinggan,
supaya bagian luarnya dapat menjadi bersih
juga.
27Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan

orang-orang Farisi, hai munafik, karena kamu
seperti kuburan yang dilabur putih, yang
bagian luarnya sungguh tampak indah, tetapi
bagian dalamnya penuh tulang-tulang orang
mati dan segala kenajisan.
28Demikian jugalah kamu, di bagian luar

kamu sungguh tampak benar di mata
orang, tetapi di bagian dalam kamu penuh
kemunafikan dan kedurhakaan.
29Celakalah bagimu, hai para ahli kitab

dan orang-orang Farisi, hai munafik, karena
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kamu membangun makam para nabi dan
memperindah kubur orang-orang benar,
30 dan kamu berkata: Sekiranya kami hidup

pada zaman leluhur kami, kami tidak menjadi
semitra dengan mereka dalam darah para
nabi.
31Sehingga kamu bersaksi terhadap dirimu

sendiri, bahwa kamu adalah keturunan mereka
yang membunuh para nabi.
32Dan kamu, penuhilah takaran leluhurmu!
33Hai ular! Hai keturunan ular beludak!

Bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri
dari hukuman neraka?
34Sebab itu lihatlah, Aku mengutus para

nabi dan orang bijaksana dan para ahli kitab
kepadamu, dan dari antara mereka kamu
akan membunuh dan menyalibkannya, juga
dari antara mereka kamu akan menyesahnya
di sinagoga-sinagogamu dan kamu akan
menganiayanya dari kota ke kota,
35 sehingga ke atasmu tercurahlah darah

seluruh orang benar yang ditumpahkan di atas
bumi mulai dari darah Habel, orang benar itu,
sampai kepada darah Zakharia anak Berekhya,
yang kamu bunuh di antara tempat suci dan
mezbah.
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36Sesungguhnya Aku berkata kepadamu:

Semua hal ini akan menimpa ke atas generasi
ini."
37 "O, Yerusalem, Yerusalem, yang

membunuh para nabi dan merajam mereka
yang telah diutus kepadanya! Betapa seringnya
Aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu,
bagaikan seekor induk ayam mengumpulkan
anak-anaknya di bawah kepaknya, tetapi kamu
tidak mau.
38 Lihatlah, rumahmu dibiarkan sunyi bagimu.
39Sebab, Aku berkata kepadamu: Mulai

sekarang sekali-kali kamu tidak akan melihat
Aku, sampai kamu berkata: Diberkatilah Dia
yang datang dalam Nama Tuhan (YAHWEH -
2962)!"

24
1Dan setelah keluar, YESUS terus
berjalan dari bait suci, dan murid-

murid-Nya menghampiri untuk menunjukkan
bangunan bait suci kepada-Nya.
2Namun, YESUS berkata kepada mereka,

"Tidakkah kamu melihat semuanya ini?
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu:
Sekali-kali di sini tidak akan dibiarkan batu
di atas batu, yang sama sekali tidak akan
diruntuhkan."
3Dan sementara Dia duduk di atas bukit

Zaitun, datanglah para murid kepada-Nya
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secara tersendiri, sambil berkata, "Katakanlah
kepada kami, bilamanakah hal-hal ini akan
terjadi, dan apa tanda kedatangan-Mu dan
akhir zaman itu?"
4Dan seraya menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Perhatikanlah, janganlah
seorang pun menyesatkan kamu!
5Sebab banyak orang akan datang atas

Nama-Ku dengan mengatakan: Akulah Mesias;
dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
6Dan kamu akan segera mendengar

peperangan dan berita-berita perang.
Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena
seharusnyalah semuanya itu terjadi, tetapi hal
itu belumlah kesudahannya.
7Karena bangsa akan dibangkitkan melawan

bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan
akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit,
dan gempa bumi di berbagai tempat.
8Dan semua ini merupakan awal penderitaan.
9Kemudian mereka akan menyerahkan

kamu ke dalam kesukaran, dan mereka akan
membunuh kamu dan kamu akan dibenci oleh
semua bangsa karena Nama-Ku,
10 dan pada waktu itu banyak orang akan

tersandung dan mereka akan mengkhianati
seorang terhadap yang lain dan akan
membenci seorang terhadap yang lain.
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11Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan

dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
12Dan karena kedurhakaan dilipatgandakan,

maka kasih kebanyakan orang akan menjadi
dingin.
13Dan siapa yang bertahan sampai

kesudahannya, dia akan diselamatkan.
14Dan injil kerajaan ini akan diberitakan

ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi
semua bangsa, dan kemudian akan datang
kesudahannya."
15 "Oleh karena itu, bilamana kamu melihat

pembinasa keji --yang dibicarakan oleh
Nabi Daniel-- tengah berdiri di tempat yang
kudus --siapa yang membaca biarlah dia
memahaminya--
16maka biarlah mereka yang berada di Yudea

melarikan diri ke pegunungan.
17Siapa yang berada di atap rumah,

janganlah dia turun untuk mengambil apa pun
dari rumahnya,
18 dan siapa yang berada di ladang, janganlah

dia pulang kembali untuk mengambil jubahnya.
19Dan celakalah bagi mereka yang sedang

mengandung dan yang sedang menyusui pada
hari-hari itu.
20Namun berdoalah supaya pelarianmu tidak

terjadi pada musim dingin ataupun hari Sabat.
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21Sebab, pada waktu itu akan terjadi

kesukaran besar seperti yang belum pernah
terjadi sejak awal dunia sampai sekarang,
bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi.
22Dan sekiranya hari-hari itu tidak

diperpendek, maka semua manusia tidak akan
diselamatkan; tetapi karena mereka yang
terpilih, hari-hari itu akan diperpendek.
23Maka, jika seseorang berkata kepadamu:

Lihat, mesias ada di sini! Atau: Di sini!
Janganlah kamu percaya.
24Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi

palsu akan dimunculkan, dan mereka akan
memberi tanda-tanda yang dahsyat dan
keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan,
bahkan jika mungkin mereka yang terpilih.
25 Lihatlah, Aku telah mengatakan kepadamu

sebelumnya.
26Oleh karena itu, apabila mereka

mengatakan kepadamu: Lihat, Dia ada di
padang gurun, janganlah keluar! Lihat, ada di
dalam kamar, janganlah percaya!
27Sebab, sebagaimana kilat memancar dari

timur dan bersinar sampai ke barat, demikian
pulalah kedatangan Anak Manusia akan
terjadi.
28Sebab, di mana saja ada bangkai, di sana

burung nasar akan terkumpul."
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29 "Dan segera sesudah kesukaran hari-hari

itu, matahari akan dijadikan gelap dan
bulan tidak akan memberi cahayanya dan
bintang-bintang akan berjatuhan dari langit
dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan.
30Dan pada waktu itu tanda Anak Manusia

akan tampak di langit, dan kemudian semua
suku-suku di bumi akan meratap dan mereka
akan melihat Anak Manusia ketika datang
di atas awan di langit dengan kuasa dan
kemuliaan yang besar.
31Dan Dia akan mengutus para malaikat-Nya

dengan bunyi sangkakala yang membahana,
dan mereka akan mengumpulkan orang-orang
pilihan-Nya dari keempat penjuru mata angin,
dari ujung langit sampai ke ujungnya.
32Dan pelajarilah perumpamaan tentang

pohon ara: Bilamana rantingnya sudah menjadi
lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu
mengetahui bahwa musim panas sudah dekat.
33Demikian pulalah kamu, ketika kamu

melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa
dia sudah dekat, di ambang pintu.
34Sesungguhnya Aku berkata kepadamu:

Generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu,
sampai semua ini terjadi.
35 Langit dan bumi akan lenyap, tetapi

firman-Ku sekali-kali tidak akan lenyap.
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36Namun mengenai hari dan saat itu tidak

seorang pun mengetahuinya, bahkan para
malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapa-Ku
saja."
37 "Dan, sebagaimana pada zaman Nuh,

demikian pulalah kedatangan Anak Manusia
akan terjadi.
38Sebab, sebagaimana mereka hidup pada

hari-hari sebelum air bah: makan dan minum,
kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh
masuk ke dalam bahtera,
39 dan mereka tidak menyadari sampai air

bah itu datang dan melenyapkan semuanya;
demikian pulalah kedatangan Anak Manusia
akan terjadi.
40 Pada waktu itu akan ada dua orang di

ladang, yang satu diangkat dan yang satu
dibiarkan.
41Dua orang perempuan sedang menggiling

dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan
yang satu dibiarkan.
42Oleh karena itu, berjaga-jagalah, karena

kamu tidak mengetahui kapan waktunya
Tuhanmu datang.
43Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa

jika seorang tuan rumah sudah mengetahui
pada jam berapa pencuri datang, ia akan
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berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan
rumahnya dibongkar.
44Sebab itu kamu juga, bersiapsedialah,

karena Anak Manusia datang pada waktu yang
tidak kamu duga."
45 "Lalu, siapakah hamba yang setia dan

bijaksana, yang tuannya angkat di atas
para pelayannya, untuk memberikan kepada
mereka makanan pada saatnnya?
46Berbahagialah hamba itu, yang ketika

tuannya datang, ia mendapatinya sedang
bekerja sedemikian rupa.
47Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

bahwa tuan itu akan menempatkan dia di atas
semua yang menjadi miliknya.
48Namun, jika hamba yang jahat itu berkata

dalam hatinya: * (Tuanku - 2962) menunda
untuk datang!
49Dan dia mulai memukuli sesama hamba,

dan makan serta minum bersama mereka
yang mabuk.
50Tuan hamba itu akan datang pada hari

yang tidak ia harapkan dan pada waktu yang
tidak ia ketahui,
51 dan dia akan memisahkannya, dan

akan menempatkan bagiannya bersama
orang-orang munafik. Di sana akan ada tangis
dan kertak gigi."



MATIUS 25.1–9 126

25
1 "Selanjutnya kerajaan surga
diumpamakan dengan sepuluh gadis,

yang dengan membawa pelita-pelitanya,
mereka keluar ke penyambutan mempelai pria.
2Dan lima dari mereka adalah bijaksana dan

yang lima bodoh.
3Mereka yang bodoh, seraya membawa

pelitanya sendiri, mereka tidak membawa
minyak bersamanya;
4 tetapi yang bijaksana, membawa minyak di

dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita
mereka.
5Dan ketika mempelai pria tertunda, mereka

semua mengantuk bahkan mulai tidur.
6Dan pada tengah malam, ada teriakan:

Lihat, mempelai pria datang! Keluarlah ke
penyambutannya!
7 Lalu, terbangunlah semua gadis itu dan

mereka mempersiapkan pelita mereka.
8Dan yang bodoh berkata kepada yang

bijaksana: Berilah kepada kami minyak dari
milikmu, karena pelita kami padam.
9Dan yang bijaksana menjawab dengan

mengatakan: Jangan-jangan tidak cukup
untuk kami dan untuk kamu, tetapi lebih baik
pergilah kepada mereka yang menjual dan
belilah untuk dirimu sendiri.
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10Namun sementara mereka pergi untuk

membeli, datanglah mempelai pria itu. Dan
mereka yang siap, masuk bersamanya ke
dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu
itu.
11Dan sesudah itu, datanglah pula gadis-

gadis selebihnya, seraya berkata: Tuan, tuan!
Bukakanlah bagi kami!
12Namun seraya menanggapi, dia berkata:

Sesungguhnya aku berkata kepadamu: Aku
tidak mengenal kamu!
13Oleh karena itu, berjaga-jagalah, karena

kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu
ketika Anak Manusia datang."
14 "Sebab, sama seperti seseorang yang pergi

jauh, telah memanggil hamba-hambanya
dan menyerahkan kepada mereka apa yang
menjadi miliknya.
15Dan kepada yang seorang ia beri lima

talenta, dan yang lainnya, dua, dan yang
seorang lagi, satu, masing-masing sesuai
dengan kesanggupannya, dan dia segera
berangkat.
16Dan setelah pergi, yang menerima lima

talenta itu bekerja dengan talenta itu dan
menghasilkan lima talenta lain.
17Demikian pula yang dua, juga menghasilkan

dua lainnya.
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18Namun yang menerima satu, setelah

pergi, menggali lubang di tanah dan
menyembunyikan uang tuannya.
19Dan sesudah sekian lama, datanglah

tuan hamba-hamba itu, dan mengadakan
perhitungan dengan mereka.
20Dan yang telah menerima lima talenta,

sambil mendekat, ia membawa lima talenta
lain seraya berkata: Tuan, lima talenta
telah engkau serahkan kepadaku; lihatlah,
dengannya aku telah menghasilkan lima
talenta lain.
21Dan tuannya berkata kepadanya: Baiklah,

hai hamba yang baik dan setia; atas
yang sedikit engkau telah setia, aku akan
menetapkan engkau atas yang banyak.
Masuklah ke dalam sukacita tuanmu!
22Dan juga yang telah menerima dua talenta,

sambil mendekat ia berkata: Tuan, dua talenta
engkau telah menyerahkannya kepadaku;
lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan
dua talenta lain.
23Tuannya berkata kepadanya: Baiklah, hai

hamba yang baik dan setia, atas yang sedikit
engkau telah setia, aku akan menetapkan
engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam
sukacita tuanmu!
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24Dan juga yang sudah menerima satu

talenta, seraya mendekat, ia berkata: Tuan,
aku mengenalmu bahwa engkau adalah orang
yang keras, yang menuai di tempat engkau
tidak menabur dan yang mengumpulkan dari
tempat engkau tidak menebar.
25Dan karena takut, seraya pergi aku

menyembunyikan talentamu di dalam tanah;
lihatlah, engkau memiliki milikmu ini!
26Namun seraya menanggapi, tuannya

berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat
dan malas, engkau mengetahui bahwa
aku menuai di tempat aku tidak menabur
dan mengumpulkan dari tempat aku tidak
menebar.
27Oleh karena itu, seharusnyalah engkau

menanamkan uangku itu kepada yang
menjalankan uang dan ketika datang, aku
menerima milikku itu beserta bunganya.
28Sebab itu, ambillah talenta itu dari padanya

dan serahkanlah kepada yang mempunyai
sepuluh talenta.
29Sebab, kepada setiap orang yang

mempunyai, dia akan diberi dan dia akan
berkelimpahan. Namun, dari orang yang tidak
mempunyai, bahkan apa yang ia miliki, hal itu
akan diambil dari padanya.



MATIUS 25.30–36 130
30Dan campakkanlah hamba yang tidak

berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar.
Di sana akan ada tangis dan kertak gigi."
31 "Dan ketika Anak Manusia datang dalam

kemuliaan-Nya dan semua malaikat kudus
bersama-Nya, pada waktu itu Dia akan duduk
di atas takhta kemuliaan-Nya.
32Dan segala bangsa akan dikumpulkan

di hadapan-Nya dan Dia akan memisahkan
mereka satu dari yang lain, sebagaimana
seorang gembala memisahkan domba dari
kambing.
33Dan sesungguhnya, Dia akan menempatkan

domba-domba di sebelah kanan-Nya, tetapi
kambing-kambing di sebelah kiri.
34Kemudian Raja akan berkata kepada

mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari,
hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah
kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak
permulaan dunia.
35Sebab, Aku lapar dan kamu memberi

makan kepada-Ku; Aku haus dan kamu
memberi-Ku minum; Aku seorang asing dan
kamu menyambut-Ku;
36 telanjang, dan kamu memakaikan Aku

pakaian; Aku sakit dan kamu melawat-Ku;
Aku di dalam penjara dan kamu berkunjung
kepada-Ku.
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37 Lalu, orang-orang benar itu akan menjawab

kepada-Nya sambil berkata: Tuhan, kapankah
kami melihat Engkau sedang lapar dan kami
memberi makan, atau haus dan kami memberi
minum?
38Dan kapankah kami melihat Engkau orang

asing dan kami menyambut, atau telanjang
dan kami memakaikan pakaian?
39Dan kapankah kami melihat Engkau

sakit atau di dalam penjara dan kami telah
berkunjung kepada-Mu?
40Dan seraya menanggapi, Raja itu akan

berkata kepada mereka: Sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu
lakukan kepada seseorang yang terkecil
dari saudara-saudara-Ku ini, kamu telah
melakukannya kepada-Ku.
41 Lalu, Dia akan berkata pula kepada mereka

yang di sebelah kiri: Enyahlah dari pada-Ku,
orang-orang yang terkutuk ke dalam api kekal
yang sudah disediakan bagi si iblis dan para
malaikatnya.
42Sebab, Aku lapar dan kamu tidak memberi

makan kepada-Ku; Aku haus dan kamu tidak
memberi-Ku minum;
43Aku seorang asing, dan kamu tidak

menyambut-Ku; telanjang, dan kamu tidak
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memakaikan Aku pakaian; sakit dan di dalam
penjara, dan kamu tidak mengunjungi Aku.
44 Pada waktu itu mereka pun akan menjawab

kepada-Nya dengan mengatakan: Tuhan,
kapankah kami melihat Engkau lapar, atau
haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau
sakit, atau di dalam penjara, dan kami tidak
melayani Engkau?
45Kemudian, Dia akan menjawab kepada

mereka sambil berkata: Sesungguhnya aku
berkata kepadamu, apa saja yang tidak kamu
lakukan kepada seseorang yang terkecil ini,
kamu juga tidak melakukannya kepada-Ku.
46Dan mereka ini akan menuju ke dalam

penghukuman kekal, tetapi orang-orang benar
ke dalam kehidupan kekal."

26
1Dan terjadilah, ketika YESUS telah
menyelesaikan seluruh ajaran ini, Dia

berkata kepada murid-murid-Nya,
2 "Kamu telah mengetahui bahwa Paskah

tiba dua hari lagi, dan Anak Manusia sedang
diserahkan untuk disalibkan."
3 Pada waktu itu, para imam kepala dan para

ahli kitab dan tua-tua bangsa dikumpulkan di
aula imam besar, yang disebut Kayafas,
4 dan mereka bersekongkol untuk menangkap

YESUS dengan tipu muslihat, dan untuk
membunuh-Nya.
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5Dan mereka berkata, "Jangan pada waktu

perayaan, supaya tidak terjadi kekacauan di
antara rakyat."
6Dan ketika YESUS tiba di Betania, di rumah

Simon si kusta,
7 datanglah kepada-Nya seorang wanita

dengan membawa sebuah buli-buli pualam
berisi minyak wangi yang sangat mahal, dan
dia mencurahkannya ke atas kepala-Nya
sementara duduk makan.
8Dan ketika melihatnya, para murid menjadi

gusar, seraya berkata, "Untuk apa pemborosan
ini?
9Sebab minyak wangi ini dapat dijual mahal

dan disumbangkan kepada orang-orang
miskin."
10Dan setelah mengetahuinya, YESUS

berkata kepada mereka, "Mengapa kamu
menimbulkan kesusahan atas wanita ini
karena dia telah melakukan perbuatan yang
baik bagi-Ku?
11Sebab kamu selalu mempunyai orang-

orang miskin bersamamu sendiri, tetapi kamu
tidak senantiasa mempunyai Aku.
12Sebab dengan mencurahkan minyak wangi

ini ke atas tubuh-Ku, ia melakukannya untuk
mempersiapkan penguburan-Ku.
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13Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

di mana saja injil ini diberitakan ke seluruh
dunia, apa yang telah dia lakukan akan
diperbincangkan pula sebagai peringatan akan
dia."
14Kemudian, setelah pergi kepada imam-

imam kepala, seorang dari kedua belas murid,
yang disebut Yudas Iskariot,
15 berkata, "Kamu mau memberikan apa

kepadaku, dan aku akan menyerahkan Dia
kepadamu?" Dan mereka menetapkan tiga
puluh keping perak baginya.
16Dan sejak saat itu ia selalu mencari

kesempatan supaya dapat menyerahkan Dia.
17Dan pada hari pertama Roti Tidak Beragi,

datanglah para murid kepada YESUS seraya
berkata kepada-Nya, "Di manakah Engkau
mau kami mempersiapkan bagi-Mu untuk
makan Paskah?"
18Dan Dia berkata, "Pergilah ke kota, kepada

seseorang, dan katakanlah kepadanya: Guru
berkata: Waktu-Ku sudah dekat, Aku akan
melaksanakan Paskah dengan murid-murid-Ku
bersamamu."
19Dan para murid melakukan sebagaimana

YESUS telah berpesan kepada mereka, dan
mereka mempersiapkan Paskah itu.
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20Dan ketika menjelang malam, Dia duduk

makan bersama kedua belas murid itu.
21Dan ketika mereka sedang makan,

Dia berkata, "Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, bahwa seorang dari antaramu
akan mengkhianati Aku."
22Dan dengan sangat sedih, mereka

masing-masing mulai berkata kepada-Nya,
"Akukah itu, Tuhan?"
23Dan sambil menanggapi, Dia berkata,

"Orang yang mencelupkan tangan bersama-Ku
ke dalam pinggan ini, dia akan menyerahkan
Aku.
24Anak Manusia memang harus pergi

sebagaimana yang telah tertulis tentang Dia,
tetapi celaka bagi orang itu yang olehnya Anak
Manusia dikhianati. Baginya akan menjadi
baik, sekiranya orang itu tidak dilahirkan."
25Dan sambil menanggapi, Yudas, yang

mengkhianati Dia, berkata, "Akukah itu,
Rabi?" Dia berkata kepadanya, "Engkau telah
mengatakannya!"
26Dan sementara mereka makan, setelah

mengambil roti dan memberkatinya, YESUS
memecah-mecahkan dan memberikannya
kepada murid-murid-Nya, dan Dia berkata,
"Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku!"
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27Dan, setelah mengangkat cawan dan

mengucap syukur, Dia memberikannya kepada
mereka sambil berkata, "Minumlah kamu
semua dari padanya!
28Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian

baru, yang dicurahkan bagi banyak orang
sebagai penghapusan dosa.
29Dan Aku berkata kepadamu, bahwa sejak

sekarang Aku sama sekali tidak akan minum
dari hasil anggur ini sampai hari itu, ketika Aku
meminum yang baru, bersama kamu di dalam
kerajaan Bapa-Ku."
30Dan setelah berkidung pujian, mereka

keluar ke bukit Zaitun.
31Kemudian YESUS berkata kepada mereka,

"Kamu semua akan tersandung oleh-Ku pada
malam ini, karena telah tertulis: Aku akan
memukul gembala, dan domba-domba dari
kawanan itu akan tercerai-berai.
32Namun, sesudah Aku dibangkitkan, Aku

akan mendahului kamu ke Galilea."
33Dan sambil menanggapi, Petrus berkata

kepada-Nya, "Bahkan jika semua orang
tersandung oleh-Mu, aku tidak akan pernah
tersandung!"
34YESUS berkata kepadanya, "Sesungguhnya

Aku berkata kepadamu, bahwa pada malam
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ini, sebelum ayam jantan berkokok, kamu
akan menyangkal Aku tiga kali."
35 Petrus berkata kepada-Nya, "Bahkan jika

seharusnya aku mati bersama-Mu, aku sama
sekali tidak akan menyangkal Engkau!" Semua
murid pun mengatakan seperti itu juga.
36Kemudian YESUS tiba bersama mereka di

suatu tempat yang disebut Getsemani. Dan
Dia berkata kepada para murid, "Duduklah di
sini, sampai Aku telah selesai berdoa di sana!"
37Dan seraya membawa serta Petrus dan

kedua anak Zebedeus, Dia mulai berduka dan
bersusah hati.
38 Lalu, Dia berkata kepada mereka, "Jiwa-Ku

sangatlah berduka sampai pada kematian.
Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah
bersama-Ku!"
39Dan setelah maju sedikit, Dia tersungkur

dengan wajah-Nya seraya berdoa dan
berkata, "Bapa-Ku, jikalau mungkin, biarlah
cawan ini berlalu dari pada-Ku, tetapi bukan
sebagaimana Aku menghendaki, tetapi
sebagaimana Engkau!"
40Dan Dia datang kepada para murid

dan mendapati mereka sedang tidur. Dan
berkatalah Dia kepada Petrus, "Jadi, kamu
tidak sanggup berjaga-jaga satu jam
bersama-Ku?
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41Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya

kamu tidak masuk ke dalam pencobaan; roh
memang berkemauan kuat, tetapi daging
lemah!"
42 Lagi, setelah maju untuk kedua kalinya,

Dia berdoa dengan berkata, "Bapa-Ku,
jika tidak mungkin cawan ini berlalu dari
pada-Ku, kecuali Aku meminumnya, biarlah
kehendak-Mu terjadi."
43Dan ketika datang lagi, Dia mendapati

mereka sedang tidur, sebab mata mereka
dijadikan berat.
44Dan setelah meninggalkan mereka, sambil

maju lagi, Dia berdoa untuk ketiga kalinya
dengan mengucapkan perkataan yang sama.
45Kemudian, datanglah Dia kepada para

murid-Nya dan berkata kepada mereka,
"Tidurlah terus dan beristirahatlah! Lihatlah,
saatnya semakin mendekat, dan Anak Manusia
sedang diserahkan ke tangan orang-orang
berdosa!
46Bangunlah, marilah kita pergi! Lihatlah,

yang mengkhianati Aku sudah mendekat!"
47Dan sementara Dia masih berbicara,

tampaklah Yudas, seorang dari kedua belas
murid itu datang, dan bersamanya kerumunan
orang banyak dari imam-imam kepala dan
tua-tua bangsa, dengan pedang dan kayu.
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48Dan dia yang mengkhianati-Nya memberi

suatu tanda kepada mereka dengan
mengatakan, "Siapa yang aku cium, itulah Dia,
tangkaplah Dia!"
49Dan segera, setelah mendekat kepada

YESUS, ia berkata, "Salam, ya Rabi!" Dan dia
mencium-Nya.
50Namun YESUS berkata kepadanya, "Teman,

untuk apa kamu di sini?" Kemudian, seraya
menghampiri, mereka menjatuhkan tangan
kepada YESUS dan menangkap Dia.
51Dan tampaklah seseorang dari mereka

yang bersama YESUS, menghunus pedangnya
seraya merentangkan tangan, dan sambil
menyerang seorang hamba imam besar, ia
menebas telinganya.
52Kemudian, berkatalah YESUS kepadanya,

"Kembalikanlah pedangmu ke sarungnya!
Sebab semua orang yang menggunakan
pedang, mereka akan binasa oleh pedang.
53Atau kamu mengira bahwa Aku tidak

berkuasa sekarang juga untuk meminta
Bapa-Ku, dan Dia akan menghadirkan bagi-Ku
lebih dari dua belas pasukan malaikat?
54Bagaimanakah kemudian kitab suci

dapat digenapi, karena seharusnyalah terjadi
demikian?"
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55 Pada waktu itu YESUS berkata kepada

kerumunan orang itu, "Seperti terhadap
penyamunkah kamu keluar dengan pedang
dan kayu untuk menangkap Aku? Setiap hari
Aku duduk bersamamu sambil mengajar di
bait suci, dan kamu tidak menangkap Aku.
56Namun semua ini terjadi, supaya kitab-

kitab para nabi digenapi." Pada saat itu, semua
murid melarikan diri meninggalkan Dia.
57Dan mereka yang menangkap YESUS,

menggiring-Nya kepada Kayafas, imam besar
itu, di situ para ahli kitab dan para tua-tua
telah dikumpulkan.
58Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh sampai

ke aula imam besar; dan setelah masuk ke
dalam, duduklah dia bersama para pengawal
untuk melihat kesudahannya.
59Dan imam-imam kepala dan para tua-tua

dan seluruh Sanhedrin, mencari kesaksian
palsu melawan YESUS, agar mereka dapat
menghukum mati Dia,
60 tetapi mereka tidak menemukannya, dan

sekalipun banyak saksi dusta hadir, mereka
belum menemukannya. Namun akhirnya,
setelah dua saksi dusta datang,
61mereka berkata, "Orang ini mengatakan:

Aku berkuasa untuk merobohkan tempat suci
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Allah (Elohim - 2316) dan membangunnya
dalam tiga hari!"
62Dan sambil berdiri, imam besar itu

berkata kepada-Nya, "Engkau tidak menjawab
apa pun, apa yang mereka ini persaksikan
melawan-Mu?"
63Namun YESUS tetap diam. Dan sambil

menanggapi, imam besar itu berkata
kepada-Nya, "Aku menempatkan Engkau di
bawah sumpah demi Allah (Elohim - 2316)
yang hidup, agar Engkau mengatakan kepada
kami, jika Engkau adalah Mesias, Putra Allah
(Elohim - 2316)?"
64YESUS berkata kepadanya, "Engkau

telah mengatakannya! Namun demikian, Aku
berkata kepadamu, sejak sekarang kamu
akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah
kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas
awan-awan di langit."
65Kemudian imam besar itu mengoyakkan

jubahnya seraya berkata, "Dia telah
menghujat! Mengapa kita masih membutuhkan
para saksi? Lihatlah, sekarang kamu telah
mendengar hujatan-Nya!
66Bagaimanakah hal ini agaknya

menurutmu?" Dan seraya menanggapi,
mereka berkata, "Dia layak mati!"
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67 Lalu, mereka meludahi muka-Nya dan

meninju-Nya; dan mereka menampar-Nya
68 seraya berkata, "Bernubuatlah terhadap

kami, hai Mesias, siapakah orang yang
memukul-Mu?"
69Dan Petrus sedang duduk menjauh di aula.

Dan datanglah kepadanya seorang hamba
perempuan, seraya berkata, "Engkau juga ada
bersama YESUS, orang Galilea itu!"
70Akan tetapi dia menyangkal di depan

semua orang, dengan mengatakan, "Aku tidak
mengerti engkau mengatakan apa!"
71Dan setelah keluarnya dia ke pintu

gerbang, perempuan yang lain melihat ia dan
berkata kepada mereka yang ada di sana, "Dia
ini juga ada bersama YESUS, orang Nazaret
itu!"
72Dan, lagi dia menyangkal dengan sumpah,

"Aku tidak mengenal orang itu!"
73Dan beberapa saat sesudah itu, mereka

yang tengah berdiri di situ, sambil mendekat,
berkata kepada Petrus, "Sesungguhnya engkau
juga adalah dari antara mereka, karena tutur
katamu juga membuatmu kentara!"
74Kemudian dia mulai mengutuk dan

bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu!"
Dan tiba-tiba berkokoklah ayam jantan,
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75 dan teringatlah Petrus akan perkataan

YESUS ketika berkata kepadanya, "Sebelum
ayam jantan berkokok, engkau akan
menyangkali Aku tiga kali." Dan sambil keluar,
ia menangis di luar dengan sangat sedihnya.

27
1Dan ketika menjelang pagi, semua
imam kepala dan tua-tua bangsa itu

mengambil kesepakatan bersama melawan
YESUS agar dapat menghukum mati Dia.
2Dan setelah mengikat Dia, mereka

menggiring dan menyerahkan-Nya kepada
Gubernur Pontius Pilatus.
3Kemudian Yudas, yang mengkhianati Dia,

setelah melihat bahwa Dia dijatuhi hukuman,
dengan menyesal ia mengembalikan tiga puluh
keping perak itu kepada para imam kepala dan
para tua-tua,
4 seraya berkata, "Aku telah berdosa dengan

menyerahkan darah yang tidak bersalah."
Namun mereka berkata, "Apa urusan kami,
akan engkau lihat!"
5Dan setelah melemparkan keping-keping

perak itu ke tempat suci, dia menyingkir, dan
setelah pergi, dia menggantung diri.
6Dan para imam kepala, sambil mengambil

keping-keping perak itu, mereka berkata,
"Tidaklah sah untuk memasukkan uang ini
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ke dalam perbendaharaan, karena ini adalah
harga darah."
7Dan setelah mengambil kesepakatan,

mereka membeli ladang tukang periuk dengan
uang itu, sebagai pekuburan bagi orang-orang
asing.
8Oleh karenanya, ladang itu disebut Ladang

Darah sampai hari ini.
9Maka digenapilah apa yang difirmankan

melalui Nabi Yeremia ketika berkata, "Dan
aku telah mengambil tiga puluh keping perak,
sebagai harga Dia yang telah dihargai, yaitu
yang telah dihargai oleh bani Israel,
10 dan mereka telah menyerahkannya untuk

ladang tukang periuk, sama seperti yang telah
Tuhan pesankan kepadaku."
11Dan YESUS berdiri di hadapan gubernur

itu, dan dia menanyai-Nya seraya berkata,
"Engkaukah raja orang Yahudi?" Dan YESUS
berkata kepadanya, "Engkau mengatakannya!"
12Dan pada waktu Dia dituduh oleh para

imam kepala dan para tua-tua, Dia tidak
menjawab apa pun.
13Kemudian berkatalah Pilatus kepada-Nya,

"Tidakkah Engkau mendengar betapa banyak
hal yang mereka persaksikan menentang-Mu?"
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14Dan Dia tidak menjawab kepadanya,

bahkan sepatah kata pun tidak, sehingga
gubernur itu sangat heran.
15Adapun pada setiap hari raya, gubernur itu

biasa membebaskan seorang tawanan bagi
kerumunan orang itu, yang mereka inginkan.
16Dan pada waktu itu, mereka mempunyai

seorang tawanan terkenal yang disebut
Barabas.
17Oleh karena itu ketika mereka berkumpul,

Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah
yang kamu ingini aku bebaskan bagimu,
Barabas atau YESUS yang disebut Kristus?"
18Sebab ia mengetahui, bahwa mereka telah

menyerahkan Dia karena kedengkian.
19Dan sementara dia duduk di kursi

pengadilan, istrinya menyuruh orang
kepadanya, untuk mengatakan, "Kiranya tidak
ada apa-apa atasmu dan atas Orang Benar itu,
karena aku telah menderita banyak hal hari ini
melalui mimpi sehubungan dengan Dia."
20Namun, para imam kepala dan para tua-tua

itu telah menghasut kerumunan orang itu agar
mereka meminta Barabas, dan membinasakan
YESUS.
21Dan sambil menanggapi, gubernur itu

berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu
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ingini dari kedua orang itu, aku bebaskan
bagimu?" Dan mereka berkata, "Barabas!"
22Berkatalah Pilatus kepada mereka,

"Selanjutnya, aku harus berbuat apa terhadap
YESUS yang disebut Kristus?" Mereka semua
berkata kepadanya, "Biarlah Dia disalibkan!"
23Dan gubernur itu berkata, "Karena Dia

telah melakukan kejahatan apa?" Namun
mereka terus berteriak dengan lebih keras,
sambil berseru, "Biarlah Dia disalibkan!"
24Dan Pilatus, ketika melihat bahwa hal

itu tidak menghasilkan apa pun, sebaliknya
malah menimbulkan kekacauan, dengan
mengambil air ia membasuh tangan di
hadapan kerumunan orang itu seraya berkata,
"Aku tidak bersalah terhadap darah Orang
Benar ini; akan kamu lihat!"
25Dan sambil menanggapi, seluruh rakyat

itu berkata, "Darah-Nya atas kami dan atas
anak-anak kami!"
26Kemudian, dia membebaskan Barabas bagi

mereka; dan setelah mencambuki YESUS, ia
menyerahkan supaya Dia disalibkan.
27Kemudian para prajurit gubernur,

setelah membawa YESUS ke markas,
mereka mengumpulkan seluruh pasukan ke
hadapan-Nya.
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28Dan setelah menelanjangi Dia, mereka

mengenakan jubah ungu kebesaran
kepada-Nya.
29Dan setelah menganyam sebuah mahkota

dari duri, mereka mengenakannya di atas
kepala-Nya, dan sebatang buluh pada
tangan kanan-Nya. Dan seraya berlutut di
hadapan-Nya, mereka mengejek-Nya dengan
berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi!"
30Dan seraya meludah kepada-Nya, mereka

mengambil buluh itu dan memukuli pada
kepala-Nya.
31Dan mereka sambil berolok-olok

kepada-Nya, mereka menanggalkan jubah
kebesaran-Nya itu dan mengenakan kembali
jubah-Nya dan mereka menggiring-Nya untuk
menyalibkan-Nya.
32Dan selagi keluar, mereka menjumpai

seseorang, orang Kirene, namanya Simon.
Mereka memaksa dia, agar dia memikul
salib-Nya.
33Dan setelah tiba di suatu tempat yang

disebut Golgota, yang disebut Tempat
Tengkorak,
34mereka memberi minum anggur asam yang

telah dicampur dengan empedu kepada-Nya.
Dan sesudah mengecapnya, Dia tidak mau
minum.
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35Dan sesudah menyalibkan Dia, mereka

membagi-bagi jubah-Nya dengan membuang
undi, supaya dapat digenapi apa yang
difirmankan oleh seorang nabi, "Mereka
membagi-bagi jubah-Ku di antara mereka
sendiri, dan atas pakaian-Ku, mereka
membuang undi."
36Dan sambil duduk, mereka menjaga Dia di

sana.
37Dan di atas kepala-Nya mereka memasang

tuduhan-Nya, yang tertulis, "Inilah YESUS,
Raja orang Yahudi."
38 Pada waktu itu, dua orang penyamun

disalibkan bersama Dia, seorang di sebelah
kanan dan seorang di sebelah kiri.
39Dan, orang-orang yang sedang lewat

menghujat Dia sambil menggeleng-gelengkan
kepalanya
40 serta berkata, "Engkau yang merobohkan

tempat suci dan membangunnya dalam tiga
hari, selamatkanlah diri-Mu sendiri! Jika
Engkau Putra Allah (Elohim - 2316), turunlah
dari salib itu!"
41Dan seperti itu juga para imam kepala

bersama para ahli kitab dan para tua-tua,
sambil mencemooh mereka berkata,
42 "Orang lain telah Dia selamatkan,

diri-Nya sendiri Dia tidak mampu untuk
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menyelamatkannya! Jika Dia Raja Israel,
biarlah sekarang Dia turun dari salib, dan kita
akan percaya kepada-Nya!
43Dia telah memercayakan diri kepada *

(Elohim - 2316), biarlah Dia meluputkan-Nya
sekarang, jika Dia menginginkan-Nya; karena
Dia berkata: Aku adalah Putra Allah (Elohim -
2316)!"
44Dan, para penyamun yang disalibkan

bersama-Nya, sama juga, mereka mencela
Dia.
45Dan dari jam keenam, kegelapan telah

turun atas seluruh tanah itu sampai jam
kesembilan.
46Dan kira-kira jam kesembilan YESUS

berteriak dengan suara nyaring, sambil
berkata, "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Yang
artinya, "Allah-Ku (Elohim-Ku - 2316),
Allah-Ku (Elohim-Ku - 2316), mengapa Engkau
meninggalkan Aku?"
47Dan beberapa orang yang sedang berdiri di

sana, setelah mendengarnya, mereka berkata,
"Dia sedang memanggil Elia!"
48Dan seketika itu juga, salah seorang dari

mereka, sambil berlari dan mengambil bunga
karang, mengisinya dengan anggur asam dan
meletakkan pada sebatang buluh, memberi
Dia minum.
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49Namun yang selebihnya berkata,

"Biarkanlah! Marilah kita melihat kalau-kalau
Elia datang untuk menyelamatkan Dia!"
50Dan sambil berteriak lagi dengan suara

nyaring, YESUS menyerahkan Roh-Nya.
51Dan lihatlah, tabir di tempat suci terbelah

menjadi dua dari atas sampai ke bawah,
dan bumi terguncang, dan bukit-bukit batu
terbelah,
52 dan kuburan-kuburan terbuka, dan

banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah
meninggal dibangkitkan.
53Dan, setelah keluar dari kuburan-kuburan

sesudah kebangkitan-Nya, mereka masuk ke
dalam kota kudus dan menampakkan diri
kepada banyak orang.
54Dan, seorang perwira dan mereka yang

bersamanya sambil menjaga YESUS, setelah
menyaksikan gempa bumi dan apa yang
telah terjadi, mereka sangat ketakutan sambil
berkata, "Sesungguhnya Dia ini adalah Putra
Allah (Elohim - 2316)!"
55Dan di sana ada banyak wanita yang

melihat dari kejauhan, yaitu mereka yang telah
mengikuti YESUS dari Galilea sambil melayani
kepada-Nya.
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56Di antara mereka ada Maria Magdalena,

dan Maria ibu Yakobus dan Yoses, dan ibu
anak-anak Zebedeus.
57Dan ketika menjelang malam, datanglah

seorang kaya dari Arimatea, bernama Yusuf,
yang ia sendiri juga telah menjadi murid
YESUS.
58Setelah menghadap kepada Pilatus, ia

meminta jenazah YESUS. Kemudian, Pilatus
memerintahkan agar jenazah itu diberikan.
59Dan setelah mengambil jenazah itu, Yusuf

membungkus-Nya dengan kain linen yang
bersih,
60 dan dia membaringkan-Nya di dalam

kuburnya yang baru, yang telah dia gali pada
bukit batu. Dan setelah menggulingkan sebuah
batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia.
61Dan Maria Magdalena ada di sana, juga

Maria yang lain, tengah duduk di depan kubur
itu.
62Dan keesokan harinya, yaitu sesudah

persiapan, para imam kepala dan orang-orang
Farisi dikumpulkan ke hadapan Pilatus,
63 dengan mengatakan, "Tuan, kami ingat

bahwa si penyesat itu ketika masih hidup
pernah berkata: Aku dibangkitkan sesudah
tiga hari!
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64Oleh karena itu, perintahkanlah supaya

kubur itu diamankan hingga hari ketiga; agar
jangan para murid-Nya, ketika datang pada
malam hari, mencuri Dia dan mengatakan
kepada rakyat: Dia telah dibangkitkan dari
antara yang mati, dan akhirnya akan terjadi
penyesatan yang lebih buruk daripada yang
pertama."
65Dan Pilatus berkata kepada mereka, "Kamu

mempunyai penjaga, pergilah, amankanlah
sebagaimana yang kamu tahu.
66Dan setelah pergi, mereka bersama

para penjaga itu mengamankan dengan
memeteraikan batu penutup kubur itu.

28
1Dan setelah lewat hari Sabat, saat
fajar menyingsing pada hari pertama

pekan itu, Maria Magdalena dan Maria yang
lain datang untuk menengok kubur itu.
2Dan lihatlah, sebuah gempa bumi yang

besar telah terjadi, karena seorang malaikat
Tuhan (YAHWEH - 2962), ketika turun dari
surga, sambil menghampiri dia menggulingkan
batu dari pintu kubur itu dan duduk di atasnya.
3Dan rupanya seperti kilat dan pakaiannya

putih bagaikan salju.
4Dan karena rasa takutnya, mereka yang

sedang menjaga itu terguncang dan menjadi
seperti orang-orang mati.
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5Dan sambil menanggapi, malaikat itu

berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah
kamu takut, karena aku mengetahui bahwa
kamu mencari YESUS yang sudah disalibkan.
6Dia tidak ada di sini, karena Dia sudah

dibangkitkan sebagaimana yang sudah Dia
katakan. Mari, lihatlah tempat itu, tempat di
mana Tuhan dibaringkan.
7Dan dengan pergi secepatnya, katakanlah

kepada murid-murid-Nya bahwa Dia sudah
dibangkitkan dari antara yang mati. Dan
lihatlah, Dia mendahului kamu ke Galilea, di
sana kamu akan melihat Dia. Perhatikanlah,
aku sudah mengatakannya kepadamu!"
8Dan sambil cepat-cepat keluar dari kubur

itu, dengan rasa takut dan sukacita besar,
mereka berlari untuk memberitahu kepada
para murid-Nya.
9Dan ketika mereka terus berjalan untuk

memberitahu kepada para murid-Nya,
maka tampaklah YESUS menjumpai mereka
seraya berkata, "Salam!" Dan seraya datang
mendekat, mereka memegang kaki-Nya dan
menyembah-Nya.
10Kemudian, berkatalah YESUS kepada

mereka, "Janganlah takut. Pergilah,
beritahukanlah kepada saudara-saudara-Ku,
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supaya mereka pergi ke Galilea, di sana
mereka akan melihat Aku!"
11Dan sementara mereka pergi, tampaklah

beberapa orang penjaga yang masuk ke kota,
mereka memberitahukan kepada para imam
kepala, segala hal yang telah terjadi.
12Dan setelah dikumpulkan bersama para

tua-tua, dan dengan mengambil kesepakatan,
mereka memberikan banyak keping perak
kepada para prajurit itu,
13 sambil berkata, "Katakanlah, bahwa para

murid-Nya mencuri Dia dengan datang pada
malam hari sementara kami tertidur.
14Dan sekiranya hal ini terdengar oleh

gubernur, kami akan membujuknya dan akan
membuat kamu lepas dari kekhawatiran."
15Dan, setelah menerima uang perak itu,

mereka melakukan sebagaimana mereka telah
diajari. Dan perkataan ini telah tersiar ke
antara orang-orang Yahudi sampai hari ini.
16Dan kesebelas murid itu pergi ke Galilea,

ke bukit tempat YESUS telah menetapkannya
bagi mereka.
17Dan setelah melihat Dia, mereka

menyembah kepada-Nya, tetapi beberapa
ragu-ragu.
18Dan seraya mendekat, YESUS berbicara

kepada mereka sambil berkata, "Segala
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otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan
kepada-Ku.
19Oleh karena itu, dengan pergi, muridkanlah

semua bangsa dengan membaptiskan mereka
ke dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh
Kudus,
20 dengan mengajar mereka melakukan

segala sesuatu apa saja yang sudah Aku
perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, Aku
ada bersamamu sepanjang masa, sampai
kesudahan zaman." Amin.



Markus

1
1 Permulaan Injil YESUS Kristus, Putra Allah
(Elohim - 0).

2Seperti telah tertulis di dalam kitab para
nabi, "Lihatlah, Aku mengutus utusan-Ku
sebelum diri-Mu; yang akan mempersiapkan
jalan-Mu di depan-Mu.
3Suatu suara yang berseru di padang gurun:

Persiapkanlah jalan Tuhan (YAHWEH - 2962);
buatlah lurus alur-alur-Nya."
4Yohanes tampil membaptis di padang gurun

dan memberitakan baptisan pertobatan untuk
penghapusan dosa.
5Dan seluruh isi negeri Yudea dan penduduk

Yerusalem keluar kepadanya, dan seraya
mengakui dosa-dosa mereka, semua dibaptis
olehnya di sungai Yordan.
6Dan Yohanes, dialah yang berpakaian bulu

unta dan sabuk kulit di lingkar pinggangnya,
dan yang memakan belalang dan madu hutan.
7Dan dia berkhotbah, dengan mengatakan,

"Dia yang lebih kuat daripadaku datang
sesudah aku; mengenai Dia, aku tidak
layak membungkuk untuk melepaskan tali
kasut-Nya.
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8Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam

air, namun Dia akan membaptis kamu dalam
Roh Kudus."
9Dan terjadilah pada hari-hari itu, YESUS

datang dari Nazaret di Galilea dan dibaptis
oleh Yohanes di Yordan.
10Dan segera setelah keluar dari air, Dia

melihat langit terbelah dan Roh seperti merpati
turun ke atas-Nya.
11 Lalu suatu suara datang dari langit,

"Engkaulah Putra-Ku Yang Terkasih,
kepada-Mulah Aku berkenan."
12Dan Roh segera membimbing Dia ke

padang gurun.
13Dan Dia berada di sana di padang gurun

itu empat puluh hari sambil dicobai oleh Satan,
dan Dia berada bersama binatang-binatang
liar; dan malaikat-malaikat melayani Dia.
14Dan setelah Yohanes ditangkap, datanglah

YESUS ke Galilea untuk memberitakan injil
kerajaan Allah (Elohim - 2316)
15 dan berkata, "Waktunya sudah digenapi

dan kerajaan Allah (Elohim - 2316) sudah
mendekat. Bertobatlah dan percayalah kepada
injil itu!"
16Dan ketika berjalan di tepi danau Galilea,

Dia melihat Simon dan Andreas, saudaranya,
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sedang menebarkan jala di danau, karena
mereka adalah nelayan.
17Dan berkatalah YESUS kepada mereka,

"Marilah ikut Aku, dan Aku akan membuat
kamu menjadi penjala manusia!"
18Dan segera setelah meninggalkan jalanya,

mereka mengikuti Dia.
19Dan setelah berjalan tak jauh dari sana, Dia

melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes
saudaranya; dan mereka ada di dalam perahu
sedang menambal jala.
20Dan Dia segera memanggil mereka. Dan

setelah meninggalkan Zebedeus, ayahnya,
di dalam perahu bersama orang-orang
sewaannya, mereka mengikut Dia.
21Dan mereka masuk ke Kapernaum, dan

segera setelah masuk ke dalam sinagoga pada
hari Sabat, Dia mengajar.
22Dan mereka terkagum-kagum akan

ajaran-Nya, karena Dia mengajar mereka
sebagai orang yang memiliki otoritas, dan
tidak seperti para ahli kitab.
23Dan di dalam sinagoga mereka, ada

seseorang dengan roh najis, dan dia berteriak
24 sambil berkata, "Ada apakah dengan

kami dan Engkau, hai YESUS orang Nazaret?
Apakah Engkau datang untuk membinasakan
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kami? Aku tahu siapa Engkau, Engkau adalah
yang kudus dari Allah (Elohim - 2316)."
25Namun, YESUS menghardiknya sambil

berkata, "Diam, dan keluarlah dari orang ini!"
26Dan roh najis itu, seraya mengguncang-

guncangkannya dan sambil berteriak dengan
suara nyaring, keluar dari padanya.
27Dan mereka semua tercengang, sehingga

mereka memperbincangkannya di antara
mereka sambil mengatakan, "Apakah ini?
Ajaran baru apakah ini, karena bahkan
terhadap roh-roh najis, Dia memerintahkannya
dengan otoritas, dan mereka patuh
kepada-Nya?"
28Dan kemasyhuran-Nya langsung menyebar

ke seluruh wilayah sekitar Galilea.
29Dan segera setelah keluar dari sinagoga

itu, mereka datang ke rumah Simon dan
Andreas, bersama Yakobus dan Yohanes.
30Dan ibu mertua Simon terbaring karena

demam, dan mereka segera menceritakan
kepada-Nya tentang dia.
31Dan setelah datang mendekat, Dia

membangunkannya dengan memegang
tangannya; dan seketika itu juga demam
itu meninggalkannya, dan perempuan itu
melayani mereka.
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32Dan ketika menjelang malam, waktu

matahari terbenam, mereka membawa
kepada-Nya semua orang yang menderita
sakit dan yang kerasukan setan,
33 dan terhimpunlah seluruh penduduk kota

itu di depan pintu.
34Dan Dia menyembuhkan banyak orang

yang menderita sakit dengan berbagai jenis
penyakit, dan mengusir banyak setan, dan
tidak mengizinkan setan-setan itu berbicara,
karena mereka mengenal Dia.
35Dan pagi-pagi benar, selagi masih gelap,

setelah bangun, Dia keluar, dan pergi ke
tempat yang sunyi, dan di sana Dia berdoa.
36Dan Simon serta orang-orang yang

bersamanya, mencari Dia.
37Dan setelah mendapatkan Dia, mereka

berkata kepada-Nya, "Semua orang mencari
Engkau."
38Dan berkatalah Dia kepada mereka,

"Marilah kita pergi kepada mereka yang
mendiami kota terdekat, supaya Aku pun
dapat berkhotbah di sana, karena untuk itulah
Aku telah datang."
39Dan ketika Dia sedang berkhotbah di

sinagoga mereka di seluruh Galilea dan
mengusir setan-setan,
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40maka datanglah kepada-Nya seorang kusta

seraya mendesak Dia dan berlutut kepada-Nya
dan berkata kepada-Nya, "Jika Engkau mau,
Engkau dapat menahirkan aku."
41Dan dengan digerakkan oleh belas

kasihan, seraya mengulurkan tangan, YESUS
menjamahnya dan berkata kepadanya, "Aku
mau, biarlah engkau ditahirkan!"
42Dan setelah Dia berkata, seketika itu juga

lenyaplah penyakit kusta itu dari padanya, dan
dia ditahirkan.
43Dan, sambil memperingatkannya dengan

tegas, Dia segera menyuruhnya pergi,
44 dan Dia berkata kepadanya, "Perhatikanlah,

jangan mengatakan apa pun kepada siapa pun,
tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada
imam, dan persembahkanlah berkenaan
dengan penahiranmu apa yang telah Musa
perintahkan, sebagai kesaksian kepada
mereka."
45Namun setelah keluar, ia mulai bercerita

banyak dan menyebarluaskan hal itu, sehingga
Dia tidak lagi dapat masuk ke kota secara
terbuka, sebaliknya Dia berada di luar, di
tempat yang sunyi; dan berdatanganlah
mereka dari segala penjuru kepada-Nya.
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2
1Dan setelah beberapa hari, Dia masuk
lagi ke Kapernaum, dan terdengarlah

bahwa Dia berada di sebuah rumah.
2Dan segera terkumpullah banyak orang

sehingga tidak lagi menyisakan ruang, bahkan
sampai di pintu. Dan Dia mempercakapkan
firman kepada mereka.
3Dan datanglah mereka kepada-Nya dengan

membawa seorang lumpuh, yang diusung oleh
empat orang.
4Dan, karena tidak dapat mendekat

kepada-Nya oleh sebab kerumunan orang itu,
mereka membongkar atap di atas tempat Dia
berada. Dan setelah melubanginya, mereka
menurunkan tilam yang di atasnya orang
lumpuh itu terbaring.
5Dan setelah melihat iman mereka,

berkatalah YESUS kepada orang lumpuh
itu, "Nak, dosa-dosamu telah diampunkan
bagimu."
6Akan tetapi, ada beberapa ahli kitab sedang

duduk di sana dan bertanya-tanya dalam hati
mereka,
7 "Mengapa Orang ini mengucapkan

hujat seperti itu! Siapakah yang dapat
mengampunkan dosa kecuali satu, Allah
(Elohim - 2316)?"
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8Dan segera setelah menyadari dalam

Roh-Nya, bahwa mereka bertanya-tanya
demikian di antara mereka sendiri, YESUS
berkata kepada mereka, "Mengapa kamu
menanyakan hal-hal ini dalam hatimu?
9Manakah yang lebih mudah mengatakan

kepada orang lumpuh itu: Dosa-dosa telah
diampunkan kepadamu! Atau mengatakan:
Bangunlah dan angkatlah tilammu, lalu
berjalanlah!?
10Akan tetapi, supaya kamu mengetahui

bahwa Anak Manusia mempunyai otoritas di
dunia ini untuk mengampunkan dosa," Dia
berkata kepada orang lumpuh itu,
11 "Aku berkata kepadamu: Bangunlah,

dan angkatlah tilammu, dan pulanglah ke
rumahmu!"
12Dan seketika itu bangkitlah dia, dan setelah

mengangkat tilam itu, ia keluar dari hadapan
semua orang, sehingga semua orang takjub
dan memuliakan Allah (Elohim - 2316), seraya
berkata, "Kami tidak pernah melihat yang
seperti ini."
13Dan, Dia keluar lagi ke tepi danau, dan

seluruh kerumunan orang itu berdatangan
kepada-Nya, dan Dia mengajar mereka.
14Dan sementara melintas, Dia melihat Lewi

anak Alfeus sedang duduk di balai cukai. Dan
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Dia berkata kepadanya, "Ikutlah Aku!" Dan
setelah bangkit, ia mengikut kepada-Nya.
15Dan terjadilah, ketika Dia sedang duduk

makan di rumahnya, banyak juga pemungut
cukai dan orang-orang berdosa duduk makan
bersama YESUS dan para murid-Nya. Sebab
ada banyak orang, dan mereka mengikut
kepada-Nya.
16Dan ketika para ahli kitab dan orang-orang

Farisi melihat Dia sedang makan bersama
pemungut cukai dan orang-orang berdosa,
mereka bertanya kepada para murid-Nya,
"Mengapa Dia makan dan minum bersama
para pemungut cukai dan orang-orang
berdosa?"
17Dan setelah mendengar hal itu, YESUS

berkata kepada mereka, "Mereka yang sehat
tidak mempunyai kebutuhan akan tabib,
melainkan mereka yang menderita sakit. Aku
datang tidak untuk memanggil yang benar
melainkan yang berdosa ke dalam pertobatan."
18Dan, sementara para murid Yohanes

dan orang-orang Farisi sedang berpuasa,
mereka juga datang dan berkata kepada-Nya,
"Mengapa murid-murid Yohanes dan orang-
orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu
tidak berpuasa?"
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19Dan YESUS menjawab mereka, "Dapatkah

para pengiring mempelai berpuasa sementara
mempelai pria ada bersama mereka? Selama
mempelai pria berada dengan mereka, mereka
tidak dapat berpuasa.
20Namun, harinya akan tiba, ketika mempelai

pria diambil dari mereka, maka barulah mereka
akan berpuasa pada hari-hari itu.
21Dan tidak seorang pun menjahitkan secarik

kain yang baru pada jubah yang usang;
dan jika tidak, tambalannya yang baru itu
mencabik yang usang dan robeknya menjadi
semakin parah.
22Dan tidak seorang pun menuangkan anggur

yang baru ke dalam kirbat yang lapuk, dan jika
tidak, anggur yang baru itu akan mengoyakkan
kirbat itu, dan anggur itu tumpah dan kirbat
itu pun dirusakkannya. Sebaliknya, anggur
yang baru harus dituangkan ke dalam kirbat
yang baru."
23Dan terjadilah, sementara Dia melintas

melalui ladang gandum pada hari Sabat, para
murid-Nya pun mulai melakukan perjalanan
sambil memetik bulir-bulir gandum.
24Dan orang-orang Farisi berkata

kepada-Nya, "Lihatlah, mengapa pada hari
Sabat mereka melakukan apa yang tidak
diperbolehkan?"
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25Dan Dia berkata kepada mereka, "Tidak

pernahkah kamu membaca apa yang telah
Daud lakukan ketika dia membutuhkan dan
lapar, ia dan mereka yang bersamanya?
26Bagaimana dia masuk ke dalam bait Allah

(Elohim - 2316) --pada masa Abyatar menjabat
imam besar-- dan makan roti sajian yang tidak
diperbolehkan untuk memakannya, kecuali
bagi para imam; dan dia memberikannya juga
kepada mereka yang sedang bersamanya."
27Dan, Dia berkata kepada mereka, "Hari

Sabat dijadikan demi manusia, bukan manusia
demi hari Sabat.
28Demikianlah, Anak Manusia adalah Tuhan

atas hari Sabat juga."

3
1Dan Dia masuk lagi ke dalam sinagoga,
dan di sana ada seseorang yang menderita

tangan layu sebelah.
2Dan mereka mengamat-amati Dia, apakah

Dia akan menyembuhkannya pada hari Sabat,
sehingga mereka dapat mempersalahkan akan
Dia.
3Dan Dia berkata kepada orang yang

menderita tangan layu itu, "Bangunlah ke
tengah!"
4Dan Dia berkata kepada mereka, "Apakah

diperbolehkan pada hari Sabat untuk berbuat
baik atau berbuat jahat, untuk menyelamatkan
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jiwa atau untuk membunuh?" Namun, mereka
diam saja.
5Dan setelah memandang dengan marah ke

sekeliling mereka, sambil merasa sedih atas
kekerasan hati mereka, Dia berkata kepada
orang itu, "Rentangkanlah tanganmu!" Dan
dia merentangkannya, dan tangannya itu
dipulihkan seutuhnya seperti yang lain.
6Dan segera setelah keluar, orang-orang

Farisi bersama orang-orang Herodian membuat
persekongkolan melawan Dia, supaya mereka
dapat membinasakan-Nya.
7Dan YESUS bersama para murid-Nya

menyingkir ke danau. Dan sekumpulan orang
banyak mengikut kepada-Nya dari Galilea dan
dari Yudea
8 dan dari Yerusalem dan dari Idumea dan

seberang Yordan dan mereka dari sekitar
Tirus dan Sidon; sekumpulan orang banyak
yang telah mendengar berapa banyak hal
yang selalu Dia lakukan, mereka datang
kepada-Nya,
9Dan Dia berkata kepada para murid-Nya

agar bagi Dia dapat disediakan sebuah perahu
kecil karena kerumunan orang itu, supaya
mereka jangan mengimpit-Nya.
10Oleh karena Dia telah menyembuhkan

banyak orang, maka beberapa banyak
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orang yang menderita penyakit berdesakan
kepada-Nya agar dapat menjamah Dia.
11Dan ketika roh-roh najis melihat Dia,

tersungkurlah mereka di hadapan-Nya dan
berteriak, sambil berkata, "Engkaulah Putra
Allah (Elohim - 2316)!"
12Dan berulang kali Dia memperingatkan

kepada mereka agar mereka tidak membuat
Dia kentara.
13Dan Dia mendaki ke atas bukit dan

memanggil mereka yang Dia kehendaki, dan
mereka pun datang kepada-Nya.
14Dan Dia menetapkan dua belas orang,

supaya mereka berada bersama-Nya,
dan supaya Dia mengutus mereka untuk
berkhotbah,
15 dan supaya memperoleh kuasa untuk

menyembuhkan penyakit dan mengusir
setan-setan;
16 dan Dia mengenakan nama Petrus kepada

Simon;
17 dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes

saudara Yakobus, Dia juga mengenakan
kepada mereka nama Boanerges, yang artinya
anak-anak guruh;
18 dan Andreas, dan Filipus, dan Bartolomeus,

dan Matius, dan Tomas, dan Yakobus anak
Alfeus, dan Tadeus, dan Simon orang Kanani
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19 dan Yudas Iskariot yang juga mengkhianati

Dia.
20Dan mereka datang ke sebuah rumah, lalu

kerumunan orang terhimpun lagi, sehingga
untuk makan roti pun mereka tidak dapat.
21Dan orang-orang di sekitar-Nya, setelah

mendengarkan, mereka keluar untuk menahan
Dia, karena mereka berkata bahwa Dia kurang
waras.
22Dan para ahli kitab yang turun dari

Yerusalem, berkata, "Dia memiliki Beelzebul,"
dan, "Dengan penghulu setan-setan Dia
mengusir setan-setan."
23Dan setelah memanggil mereka, Dia

berbicara dalam perumpamaan kepada
mereka, "Bagaimanakah Satan dapat mengusir
Satan?
24Dan jika sebuah kerajaan terpecah belah

melawan dirinya sendiri, kerajaan itu tidak
dapat ditegakkan.
25Dan jika sebuah keluarga terpecah belah

melawan dirinya sendiri, keluarga itu tidak
dapat ditegakkan.
26Dan jika Satan bangkit melawan dirinya

sendiri, dan terpecah belah, dia tidak dapat
ditegakkan, sebaliknya, dia mengalami
kesudahannya.
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27Tidak seorang pun sanggup untuk

menjarah barang-barang milik orang kuat
ketika masuk ke dalam rumahnya, jika dia
tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat
itu sehingga kemudian dia dapat menjarah
rumahnya.
28Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

bahwa semua dosa anak-anak manusia akan
diampunkan, juga hujat sebanyak apa pun
yang telah mereka hujatkan.
29Namun, siapa saja yang menghujat

terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapatkan
pengampunan selamanya, sebaliknya dia
pantas mengalami hukuman kekal."
30Sebab mereka berkata, "Dia memiliki roh

najis."
31Kemudian, datanglah ibu-Nya dan

saudara-saudara-Nya. Dan sambil berdiri di
luar, mereka mengutus orang kepada-Nya
seraya memanggil Dia.
32Dan kerumunan orang terus duduk

mengelilingi Dia, dan mereka berkata
kepada-Nya, "Lihatlah, ibu-Mu dan saudara-
saudara-Mu di luar, mencari Engkau."
33Dan Dia menjawab kepada mereka

dengan mengatakan, "Siapakah ibu-Ku, atau
saudara-saudara-Ku?"
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34Dan sambil memandang mereka yang

duduk di sekeliling-Nya, Dia berkata, "Lihatlah,
ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku!
35Sebab, siapa saja yang melakukan

kehendak Allah (Elohim - 2316), dia
adalah saudara laki-laki-Ku dan saudara
perempuan-Ku, dan ibu-Ku."

4
1Dan lagi, Dia mulai mengajar di tepi
danau; dan kerumunan orang banyak

berkumpul kepada-Nya, sehingga setelah
naik ke atas perahu di danau itu Dia duduk,
dan seluruh kerumunan orang itu berada di
daratan menghadap danau itu.
2Dan Dia mengajar mereka banyak hal

dengan perumpamaan, dan Dia berkata
kepada mereka dalam pengajaran-Nya,
3 "Dengarkanlah, tampaklah seorang yang

menabur keluar untuk menabur.
4Dan terjadilah pada waktu menabur,

sebagian jatuh di pinggir jalan, dan datanglah
burung-burung dari langit memakannya.
5Dan yang lain, jatuh di atas bebatuan yang

tidak memiliki banyak tanah, dan segeralah
dia bertunas karena tidak memiliki kedalaman
tanah;
6 dan setelah matahari terbit, ia terpanggang,

dan karena tidak mempunyai akar, ia layu.
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7Dan yang lain, jatuh ke dalam semak

duri, dan semak duri itu tumbuh besar dan
mengimpitnya, dan dia pun tidak menghasilkan
buah.
8Dan yang lain, jatuh di tanah yang

subur, dan dia menghasilkan buah ketika
bertumbuh dan bertambah besar, dan yang
satu menghasilkan tiga puluh, dan yang satu
enam puluh dan yang satunya seratus kali
lipat."
9Dan Dia berkata kepada mereka, "Siapa

yang memiliki telinga untuk mendengar,
hendaklah dia mendengarkan!"
10Dan ketika Dia berada seorang diri, mereka

yang di sekeliling-Nya bersama kedua belas
murid menanyai Dia tentang perumpamaan
itu.
11Dan Dia berkata kepada mereka,

"Kepadamu telah dikaruniakan untuk
mengetahui rahasia kerajaan Allah (Elohim
- 2316), tetapi kepada mereka yang di luar,
segalanya berada dalam perumpamaan,
12 supaya: Ketika melihat, mereka dapat

melihat, tetapi tidak dapat memahami;
dan ketika mendengarkan mereka dapat
mendengarkan, tetapi tidak dapat mengerti,
agar jangan mereka berbalik, dan kepada
mereka dosa-dosa diampunkan."
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13Dan Dia berkata kepada mereka, "Tidakkah

kamu mengetahui perumpamaan ini? Dan
bagaimana kamu akan mengerti semua
perumpamaan itu?
14Orang yang menabur itu, Dia menaburkan

firman.
15Dan inilah mereka yang di pinggir jalan,

tempat firman itu ditaburkan; dan ketika
mereka mendengar, Satan segera datang dan
mengambil firman yang telah ditaburkan di
dalam hati mereka.
16Dan demikian jugalah mereka, yang

ditaburkan di atas bebatuan, yang ketika
mereka mendengarkan firman, mereka segera
menerimanya dengan sukacita;
17 tetapi mereka tidak mempunyai akar dalam

dirinya, melainkan hanya sementara. Lalu
ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan
karena firman itu, mereka dengan segera
tersandung.
18Dan inilah mereka yang ditaburkan di

semak duri; yaitu mereka yang mendengarkan
firman,
19 lalu kekhawatiran zaman ini dan tipu

daya kekayaan serta keinginan yang masuk
berkenaan dengan hal-hal lainnya, mengimpit
firman itu, maka dia menjadi tidak berbuah.
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20Tetapi inilah mereka yang ditabur di

atas tanah yang subur; yaitu mereka yang
mendengarkan dan menyambut firman itu,
lalu menghasilkan buah, yang satu tiga puluh
dan yang satu enam puluh, dan yang satu
seratus kali lipat."
21Dan Dia berkata kepada mereka, "Adakah

pelita dinyalakan agar ia diletakkan di bawah
takaran atau di bawah tempat tidur? Bukankah
dia seharusnya diletakkan di atas kaki pelita?
22Sebab, tidak ada suatu pun yang

tersembunyi yang tidak dapat dinyatakan,
bahkan tidak ada suatu pun yang menjadi
rahasia kecuali agar ia dapat tampil nyata.
23 Jika seseorang mempunyai telinga untuk

mendengar, hendaklah dia mendengarkan."
24Dan Dia berkata kepada mereka,

"Perhatikanlah apa yang kamu dengarkan,
dengan takaran yang kamu takar, hal
itu akan ditakarkan kepadamu, bahkan
akan ditambahkan kepada kamu yang
mendengarkan.
25Sebab, siapa yang mempunyai, kepadanya

akan diberi; dan siapa yang tidak mempunyai,
bahkan apa yang ia punyai akan diambil dari
padanya."
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26Dan Dia berkata, "Beginilah kerajaan Allah

(Elohim - 2316) itu, ia bagaikan seseorang
yang menaburkan benih di tanah.
27 Lalu tidurlah dia dan bangunlah dia

pada malam dan siang, dan bagaimana
benih itu bertunas dan bertumbuh dia tidak
mengetahuinya.
28Sebab tanah itu menghasilkan buah

dengan sendirinya, mula-mula tangkai,
kemudian bulir, kemudian butir gandum yang
bernas dalam bulir itu.
29Kemudian manakala buah itu telah

masak, segera dia mengirim penyabit, karena
penuaian sudah tiba."
30Dan Dia berkata, "Dengan apa kita

mengumpamakan kerajaan Allah (Elohim
- 2316) itu? Atau, dengan perumpamaan
apakah kita dapat mengumpamakannya?
31Seperti biji sesawi, yang ketika ditaburkan

di atas tanah, dia adalah yang lebih kecil
daripada segala biji-bijian di bumi,
32 dan ketika dia ditaburkan, dia bertumbuh

dan menjadi lebih besar daripada semua
tanaman lainnya, dan dia menumbuhkan
cabang-cabang besar sehingga memungkinkan
burung-burung di langit bersarang di bawah
naungannya."
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33Dan dengan banyak perumpamaan

seperti itu, Dia membicarakan firman
kepada mereka, sebagaimana mereka dapat
mendengarkannya,
34 dan tanpa perumpamaan, Dia tidak

berbicara kepada mereka. Namun, kepada
murid-murid-Nya sendiri, Dia menjelaskan
segala sesuatu.
35Dan, pada hari itu ketika menjelang malam

Dia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi
ke seberang!"
36Dan setelah membiarkan kerumunan orang

itu pergi, mereka membawa Dia ketika Dia
berada di dalam perahu itu, dan perahu-perahu
kecil lainnya pun ada bersama-Nya.
37Dan terjadilah badai angin yang dahsyat,

dan gelombang menghantam pada perahu itu
sehingga hampir dipenuhi air.
38Dan Dia sendiri berada di buritan,

sambil tidur di atas bantal. Dan mereka
membangunkan Dia dan berkata kepada-Nya,
"Guru, tidakkah Engkau peduli bahwa kita
binasa?"
39Dan setelah bangun, Dia menghardik angin

itu dan berkata kepada danau itu, "Diam!
Tenanglah!" Maka angin pun redalah dan
terjadilah ketenangan yang luar biasa.
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40Dan Dia berkata kepada mereka, "Mengapa

kamu demikian takut? Bagaimana kamu tidak
memiliki iman?"
41Dan mereka takut dengan ketakutan yang

besar, dan berkata seorang kepada yang lain,
"Siapakah gerangan Orang ini, sehingga angin
dan danau pun taat kepada-Nya?"

5
1Dan mereka tiba di seberang danau itu,
di wilayah orang Gadara.

2Dan setelah Dia keluar dari perahu,
seseorang dengan roh najis dengan segera
menemui Dia dari pekuburan,
3 seseorang yang mempunyai tempat tinggal

di pekuburan dan tidak seorang pun sanggup
mengikatnya bahkan dengan rantai sekalipun.
4Sebab, ia sering diikat dengan belenggu dan

rantai, dan rantai-rantai itu diputuskan olehnya
dan belenggu-belenggu itu dihancurkan,
dan tidak seorang pun mampu untuk
menaklukkannya.
5Dan sepanjang siang dan malam, dia

berada di bukit-bukit dan di kuburan, sambil
berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri
dengan batu.
6Dan ketika melihat YESUS dari jauh, dia

berlari dan bersujud kepada-Nya,
7 dan sambil berteriak dengan suara nyaring,

ia berkata, "Ada apakah antara aku dan
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Engkau, hai YESUS, Putra Allah (Elohim -
2316) Yang Mahatinggi? Aku meminta Engkau
demi Allah (Elohim - 2316), janganlah Engkau
menyiksa aku!"
8Sebab, Dia sedang berkata kepada-nya,

"Roh najis, keluarlah dari orang ini!"
9Dan, Dia menanyainya, "Siapakah

namamu?" Dan dia menjawab sambil berkata,
"Namaku Legion, sebab kami banyak."
10Dan dia memohon dengan sangat

kepada-Nya, supaya Dia tidak menyuruh
mereka ke luar dari wilayah itu.
11Dan di sana, di dekat bukit itu, terdapat

sekawanan babi dalam jumlah besar yang
sedang diberi makan;
12 dan semua setan itu memohon kepada-

Nya dengan mengatakan, "Suruhlah kami
kepada babi-babi itu, supaya kami masuk ke
dalamnya."
13Dan segera YESUS mengizinkan mereka.

Dan setelah keluar, roh-roh najis itu masuk
ke dalam babi-babi itu, dan kawanan babi itu
berebutan turun ke jurang, ke danau; dan
mereka berjumlah lebih kurang dua ribu ekor,
dan mereka tenggelam di dalam danau.
14Dan orang-orang yang memberi makan

babi-babi itu berlarian dan memberitahukan ke
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kota dan ke kampung-kampung. Dan keluarlah
mereka untuk melihat apa yang telah terjadi.
15Dan mereka datang kepada YESUS, dan

melihat orang yang kerasukan setan, yang
memiliki sepasukan setan, sedang duduk
dan sudah diberi pakaian dan sudah menjadi
waras; dan mereka pun menjadi takut.
16Dan yang melihatnya, menceritakan

kepada mereka bagaimana hal itu terjadi atas
orang yang kerasukan setan itu dan mengenai
babi-babi itu.
17Dan mulailah mereka mendesak Dia untuk

pergi dari wilayah mereka.
18Dan setelah Dia naik ke perahu, orang

yang kerasukan setan itu meminta Dia, agar ia
dapat bersama-Nya.
19Namun, YESUS tidak mengizinkannya,

sebaliknya Dia berkata kepadanya, "Pulanglah
ke rumahmu, kepada kerabatmu, dan
ceritakanlah kepada mereka sebanyak yang
telah Tuhan (YAHWEH - 2962) perbuat dan
merahmati engkau."
20Dan dia pergi dan mulai bercerita di

Dekapolis, sebanyak yang telah YESUS perbuat
kepadanya, dan semua orang takjub.
21Dan setelah YESUS menyeberang ke

seberang dengan perahu lagi, kerumunan
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orang banyak terhimpun kepada-Nya, dan Dia
berada di tepi danau itu.
22Dan tampaklah seorang pemimpin

sinagoga dengan nama Yairus datang dan
setelah melihat Dia, tersungkurlah dia di
kaki-Nya.
23Dan dia memohon kepada-Nya dengan

sangat sambil berkata, "Anak perempuan
kecilku sangat menderita, agar pada waktu
datang, Engkau menumpangkan tangan ke
atasnya, dan dia akan disembuhkan dan
hidup."
24Dan Dia pergi bersamanya. Dan

kerumunan orang banyak terus mengikuti Dia
dan mendesak-desak Dia.
25Dan, adalah seorang wanita yang sedang

menderita perdarahan selama dua belas
tahun.
26 tetapi semakin menderita di bawah banyak

tabib, dan telah menghabiskan segala yang
ada padanya, bahkan tidak diperoleh hasil apa
pun, malah sebaliknya semakin menjadi parah.
27Ketika mendengar tentang YESUS, sambil

menyelinap ke dalam kerumunan orang, ia
menjamah jubah-Nya dari belakang;
28 sebab ia berkata, "Sekiranya aku dapat

menjamah jubah-Nya saja, aku akan
disembuhkan."
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29Dan seketika itu juga dikeringkanlah

lelehan darahnya, dan dia merasakan di dalam
tubuhnya bahwa dia sudah disembuhkan dari
penyakit itu.
30Dan YESUS, segera setelah menyadari

dalam diri-Nya bahwa ada kuasa yang
keluar dari pada-Nya, sambil berpaling ke
arah kerumunan orang itu, YESUS berkata,
"Siapakah yang telah menjamah jubah-Ku?"
31 Lalu para murid-Nya berkata kepada-Nya,

"Engkau melihat kerumunan orang sedang
mendesak-desak Engkau, dan Engkau berkata:
Siapa yang telah menjamah-Ku?"
32Dan Dia memandang ke sekeliling, untuk

melihat orang yang melakukannya.
33Dan wanita itu, dengan ketakutan dan

gemetar, setelah mengetahui apa yang telah
terjadi atas dirinya, dia datang dan bersujud
kepada-Nya, dan mengatakan kepada-Nya
semua kebenaran itu.
34Dan Dia berkata kepadanya, "Nak, imanmu

telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan
damai, dan jadilah sehat sempurna dari
penyakitmu!"
35Ketika Dia masih berbicara, datanglah

orang-orang dari pemimpin sinagoga itu,
seraya berkata, "Anak perempuanmu
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sudah meninggal, mengapa engkau masih
menyusahkan guru?"
36Namun YESUS, segera setelah mendengar

perkataan yang diucapkan itu, berkatalah Dia
kepada pemimpin sinagoga itu, "Jangan takut,
percaya saja!"
37Dan Dia tidak mengizinkan seorang pun

untuk mengikut bersama-Nya, kecuali Petrus,
dan Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus.
38Dan Dia tiba di rumah pemimpin sinagoga

itu, dan menyaksikan kegaduhan dari
banyaknya yang menangis dan meratap
dengan nyaring.
39Dan sesudah masuk, Dia berkata kepada

mereka, "Mengapa kamu membuat keributan
dan menangis? Anak kecil ini tidak meninggal,
melainkan sedang tidur."
40Dan mereka menertawakan-Nya. Namun,

setelah menyuruh semua keluar, Dia membawa
ayah dan ibu anak kecil itu dan mereka yang
bersama-Nya, dan Dia masuk ke tempat anak
kecil itu sedang terbaring.
41Dan, dengan memegang tangan anak kecil

itu, Dia berkata kepadanya, "Talita kumi," yang
bila diterjemahkan artinya, "Gadis kecil, Aku
berkata kepadamu, bangunlah!"
42Dan seketika itu juga, gadis kecil itu

bangkit dan berjalan, sebab ia sudah berusia
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dua belas tahun, dan mereka takjub dengan
kekaguman yang besar.
43Dan Dia memperingatkan mereka dengan

sangat, agar jangan seorang pun mengetahui
hal itu. Dan Dia mengatakan agar kepadanya
dipersilakan untuk makan.

6
1Dan Dia keluar dari sana, dan tiba di
tempat asal-Nya, dan para murid-Nya

mengikuti Dia.
2Dan ketika hari Sabat tiba, Dia mulai

mengajar di sinagoga, dan banyak orang
yang mendengarkan terkagum-kagum seraya
mengatakan, "Dari manakah hal-hal ini
bagi-Nya? Dan hikmat apakah yang diberikan
kepada-Nya, karena mukjizat-mukjizat seperti
itu pun terjadi melalui tangan-Nya?
3Bukankah Dia ini tukang kayu, anak Maria,

dan saudara Yakobus, dan Yoses, dan Yudas,
dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara
perempuan-Nya ada di sini bersama kita?" Dan
mereka tersandung oleh Dia.
4Dan YESUS berkata kepada mereka,

"Seorang nabi bukannya tiada berkehormatan,
kecuali di tempat asalnya, dan di antara sanak
saudaranya, dan dalam keluarganya."
5Dan Dia tidak dapat melakukan mukjizat

apa pun di sana, kecuali kepada beberapa
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orang sakit Dia menyembuhkan dengan
menumpangkan tangan.
6Dan Dia heran karena ketidakpercayaan

mereka. Dan Dia berkeliling dari desa ke desa
seraya mengajar.
7Dan Dia memanggil kedua belas murid dan

mulai mengutus mereka berdua-dua, dan
memberi kepada mereka otoritas atas roh-roh
najis.
8Dan Dia memerintahkan kepada mereka

agar tidak membawa apa pun dalam
perjalanan, kecuali tongkat saja; tas pun tidak,
roti pun tidak, dan uang dalam ikat pinggang
pun tidak;
9 kecuali memakai kasut, dan tidak boleh

mengenakan dua helai pakaian.
10Dan Dia berkata kepada mereka, "Di mana

pun kamu masuk ke dalam sebuah rumah,
tinggallah di sana sampai kamu keluar dari
sana.
11Dan, berapa banyak orang yang tidak

menerima kamu, bahkan tidak mendengarkan
kamu, sambil keluar dari sana, kebaskanlah
debu di bawah kakimu sebagai kesaksian
bagi mereka. Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, pada hari penghakiman, Sodom
atau Gomora akan lebih ringan daripada kota
itu."
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12Dan setelah keluar, mereka berkhotbah

agar orang-orang bertobat.
13Dan mereka mengusir banyak setan, dan

mereka mengurapi banyak orang sakit dengan
minyak dan menyembuhkannya.
14Dan, Raja Herodes telah mendengar

--karena Nama-Nya telah menjadi terkenal--
dan dia berkata, "Yohanes Pembaptis telah
dibangkitkan dari antara yang mati, maka
karena itu mukjizat-mukjizat bekerja dalam
Dia."
15Yang lain berkata, "Dia adalah Elia." Dan

yang lain lagi berkata, "Dia adalah seorang
nabi, atau seperti salah seorang dari para
nabi."
16Namun setelah mendengar, Herodes

berkata, "Dia yang telah kupenggal kepalanya,
yaitu Yohanes, itulah Dia; Dia telah
dibangkitkan dari antara yang mati."
17Sebab Herodes sendiri, sambil mengutus,

dia menangkap Yohanes dan mengikatnya di
dalam penjara, sehubungan dengan Herodias,
istri Filipus, saudaranya, karena dia telah
menikahinya.
18Sebab Yohanes berkata kepada Herodes,

"Tidaklah sah bagimu mengambil istri
saudaramu!"
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19Dan Herodias menyimpan dendam

terhadapnya dan ingin sekali membunuhnya,
tetapi tidak dapat.
20Sebab, Herodes takut akan Yohanes ketika

tahu bahwa dia seorang yang benar dan suci,
dan terus melindunginya, dan melakukan
banyak hal setelah mendengarkan pesannya,
dan terus mendengarkan pesannya dengan
gembira.
21Dan ketika tiba hari yang tepat, saat

Herodes menyelenggarakan perjamuan bagi
para pembesar dan para perwiranya dan
orang-orang terkemuka di Galilea pada hari
ulang tahunnya,
22 dan ketika anak perempuan Herodias

masuk dan menari dan menyenangkan
Herodes dan mereka yang duduk makan
bersamanya, berkatalah raja kepada gadis itu,
"Mintalah kepadaku apa saja yang engkau
inginkan, dan aku akan memberikannya
kepadamu!"
23Dan dia bersumpah kepadanya, "Apa

saja yang engkau minta kepadaku, aku akan
memberikannya kepadamu, bahkan sampai
separuh dari kerajaanku."
24Dan setelah keluar, ia bertanya kepada

ibunya, "Aku harus meminta apa?" Dan dia
menjawab, "Kepala Yohanes Pembaptis!"
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25Dan segera setelah masuk dengan

tergesa-gesa ke arah raja, dia meminta
sambil berkata, "Aku ingin agar sekarang juga
engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes
Pembaptis di atas baki!"
26Dan sekalipun menjadi sangat sedih,

karena sumpahnya dan mereka yang
duduk makan bersamanya, raja tidak ingin
menolaknya.
27Dan segera, dengan menyuruh seorang

algojo, raja memerintahkan agar kepalanya
dibawa.
28Dan setelah pergi, dia memenggalnya di

dalam penjara, dan membawa kepalanya di
atas baki, dan menyerahkannya kepada gadis
itu. Dan gadis itu memberikannya kepada
ibunya.
29Dan setelah mendengarnya, para muridnya

datang dan mengambil tubuhnya, dan mereka
menempatkannya di dalam kubur.
30Dan para rasul terhimpun bersama di

hadapan YESUS dan mereka melaporkan
segala sesuatu kepada-Nya, dan berapa
banyak yang telah mereka lakukan serta
berapa banyak yang telah mereka ajarkan.
31Dan Dia berkata kepada mereka, "Marilah

ke tempat yang sunyi, kamu sendiri secara
tersendiri, dan beristirahatlah sejenak." Sebab
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mereka yang datang dan pergi itu banyak, dan
mereka tidak mempunyai kesempatan bahkan
untuk makan.
32Dan mereka pergi ke tempat yang sunyi

secara tersendiri dengan perahu.
33Dan ketika berangkat, kerumunan orang itu

melihat mereka, dan banyak orang mengenali
Dia; dan dari berbagai kota mereka berlari
bersama lewat darat ke sana, dan mendahului
mereka, dan berkumpul kepada-Nya.
34Dan setelah keluar, YESUS melihat

kerumunan orang banyak, dan Dia digerakkan
oleh belas kasihan kepada mereka, karena
mereka seperti domba yang tidak mempunyai
gembala. Dan Dia mulai mengajar mereka
banyak hal.
35Dan ketika waktu sudah menjadi larut,

dengan mendekat kepada-Nya, para murid-
Nya berkata, "Tempat ini sunyi dan waktu
sudah larut,
36 biarkanlah mereka pergi, agar ketika

pergi ke sekeliling kampung-kampung dan
desa-desa, mereka dapat membeli roti
bagi mereka sendiri, sebab mereka tidak
mempunyai apa yang dapat mereka makan."
37Dan sambil menanggapi, Dia berkata

kepada mereka, "Kamu beri makanlah kepada
mereka!" Dan mereka berkata kepada-Nya,
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"Kalaupun pergi, dapatkah kami membeli roti
dua ratus dinar dan memberi makan kepada
mereka?"
38Namun, Dia berkata kepada mereka,

"Kamu memiliki berapa banyak roti? Pergilah
dan periksalah!" Dan setelah tahu, mereka
berkata, "Lima, dan dua ekor ikan."
39Dan Dia memerintahkan kepada mereka

agar semua duduk kumpulan demi kumpulan
di atas rumput hijau.
40Dan mereka duduk kelompok demi

kelompok, masing-masing seratus dan lima
puluh.
41Dan setelah mengambil lima roti dan dua

ekor ikan itu, sambil menengadah ke langit,
Dia memberkati dan memecah-mecahkan
roti itu, lalu memberikannya kepada para
murid-Nya, supaya menyajikannya kepada
mereka. Dia juga membagikan kedua ikan itu
kepada semua orang.
42Dan mereka semua makan dan

dikenyangkan.
43Dan mereka mengumpulkan dua belas

keranjang penuh potongan-potongan roti dan
ikan.
44Dan mereka yang makan roti itu kira-kira

ada lima ribu orang pria.
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45Dan segera Dia memaksa para murid-Nya

untuk naik ke atas perahu dan pergi lebih
dahulu ke seberang, ke Betsaida, sehingga Dia
dapat membiarkan kerumunan orang itu pergi.
46Dan setelah berpisah dengan mereka, Dia

pergi ke atas bukit untuk berdoa.
47Dan ketika menjelang malam, perahu itu

ada di tengah-tengah danau, dan Dia sendirian
di darat.
48Dan Dia melihat mereka sedang kepayahan

dalam mendayung, karena angin berlawanan
arah dengan mereka. Dan kira-kira jam
keempat waktu jaga malam, Dia datang
kepada mereka dengan berjalan di atas danau,
dan Dia bermaksud melintasi mereka.
49Namun, mereka yang melihat Dia sedang

berjalan di atas danau, mereka mengira ada
hantu, dan mereka berteriak-teriak;
50 karena semuanya melihat Dia dan mereka

digelisahkan, maka Dia segera berbicara
dengan mereka dan berkata kepada mereka,
"Tenanglah! Inilah Aku, jangan takut!"
51Dan Dia naik ke dalam perahu itu bersama

mereka, dan redalah angin itu. Dan mereka
sangat takjub dan kagum luar biasa di antara
mereka sendiri.



MARKUS 6.52–7.3 36
52Sebab mereka tidak memahami mengenai

roti-roti itu, karena hati mereka sudah
dikeraskan.
53Dan setelah menyeberang, mereka tiba di

tanah Genesaret dan berlabuh.
54Dan setelah mereka keluar dari perahu,

segera setelah mengenali Dia,
55 sambil berlari ke sekeliling wilayah sekitar

itu, orang-orang mulai membawa yang
menderita sakit di atas tilam-tilam, ke tempat
mereka mendengar bahwa Dia ada di sana.
56Dan ke mana pun Dia masuk, ke

desa-desa atau kota-kota atau kampung-
kampung, di pasar-pasar, mereka meletakkan
orang-orang yang tak berdaya dan mereka
memohon kepada-Nya agar mereka dapat
menjamah bahkan ujung jubah-Nya saja, dan
sebanyak orang yang menjamah Dia, mereka
disembuhkan.

7
1Dan terhimpunlah orang-orang Farisi
dan beberapa ahli kitab yang datang dari

Yerusalem di hadapan-Nya.
2Dan setelah melihat beberapa murid-Nya

sedang makan roti dengan tangan najis, yaitu
yang tidak dicuci, mereka mempersalahkannya.
3Sebab orang-orang Farisi dan semua orang

Yahudi, jika tidak mencuci tangan sampai ke
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pergelangan dengan mengikuti tradisi para
tua-tua, mereka tidak makan.
4Dan dari pasar pun, jika mereka tidak

membasuh diri, mereka tidak makan. Dan
masih banyak hal lainnya, yang telah mereka
terima untuk dipertahankan: pembasuhan
cawan-cawan dan kendi-kendi dan perkakas-
perkakas tembaga dan tempat-tempat
tidur.
5Selanjutnya, orang-orang Farisi dan

para ahli kitab menanyai Dia, "Mengapa
murid-murid-Mu tidak hidup menurut tradisi
para tua-tua, sebaliknya, mereka makan roti
dengan tangan yang tidak berbasuh?"
6Dan seraya menanggapi, Dia berkata kepada

mereka, "Dengan tepat Yesaya bernubuat
tentang kamu, orang-orang munafik, seperti
yang telah tertulis: umat ini menghormati Aku
dengan bibir, tetapi hati mereka menjauh dari
pada-Ku.
7Dan, mereka menyembah Aku dengan

sia-sia karena mengajarkan ajaran-ajaran,
perintah-perintah manusia,
8 karena, sambil mengabaikan perintah Allah

(Elohim - 2316) kamu memegang erat tradisi
manusia seperti pembasuhan kendi-kendi dan
cawan-cawan, dan kamu sedang melakukan
banyak hal lainnya yang mirip seperti itu."
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9 Juga Dia berkata kepada mereka, "Kamu

menolak perintah Allah (Elohim - 2316) secara
cerdik agar kamu dapat memelihara tradisimu.
10Sebab, Musa berkata: Hormatilah ayahmu

dan ibumu, dan siapa yang mencaci maki ayah
atau ibunya, binasalah dia dalam kematian.
11Namun kamu berkata: Jika seseorang

dapat berkata kepada ayah atau ibunya:
Kurban, yaitu persembahan, adalah apa
saja yang dari padaku engkau telah dapat
diuntungkan,
12 dan kamu tidak lagi mengizinkan dia

melakukan apa pun bagi ayahnya atau ibunya
13 demi membatalkan firman Allah (Elohim

- 2316) dengan tradisimu yang telah kamu
warisi, maka kamu sedang melakukan banyak
hal lainnya yang mirip seperti itu."
14Dan setelah memanggil seluruh kerumunan

orang itu, Dia berkata kepada mereka,
"Dengarkanlah Aku, hai kamu semua, dan
pahamilah!
15Tidak ada suatu pun dari luar manusia

yang masuk ke dalam dirinya, yang dapat
menajiskan dirinya, sebaliknya, apa yang
keluar dari dirinya, itulah yang menajiskan
manusia.
16 Jika seseorang mempunyai telinga untuk

mendengar, dengarkanlah!"
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17Dan, ketika Dia masuk ke dalam sebuah

rumah dari kerumunan orang itu, para murid-
Nya menanyai Dia mengenai perumpamaan
itu.
18Dan Dia berkata kepada mereka, "Demikian

jugalah kamu yang tanpa pengertian, karena
semua yang masuk dari luar ke dalam
seseorang, tidak dapat menajiskan dia,
19 karena hal itu tidaklah masuk ke dalam

hatinya, melainkan ke dalam perut, dan keluar
ke dalam jamban," seraya menghalalkan
semua makanan.
20Dan Dia berkata, "Apa yang keluar dari

seseorang, itulah yang menajiskan orang,
21 karena dari dalam hati seseorang,

timbullah pikiran-pikiran yang jahat:
perzinaan, percabulan, pembunuhan,
22 pencurian, keserakahan, kekejian,

kelicikan, rangsangan badani, mata yang
jahat, hujat, keangkuhan, kebebalan.
23Semua hal yang jahat ini keluar dari dalam,

dan itu menajiskan orang."
24Dan setelah bangun dari sana, Dia pergi

ke perbatasan Tirus dan Sidon. Dan, setelah
masuk ke dalam sebuah rumah, Dia berharap
tidak seorang pun mengetahui, tetapi Dia tidak
dapat bersembunyi.
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25Sebab, setelah mendengar tentang Dia,

seorang wanita yang anak perempuannya
mempunyai roh najis, sambil datang, ia
bersujud di kaki-Nya.
26Dan perempuan itu adalah seorang Yunani,

seorang Siro Fenisia berdasarkan ras, dan
dia memohon kepada-Nya agar Dia mengusir
setan dari anak perempuannya.
27Namun YESUS berkata kepadanya, "Biarlah

anak-anak dikenyangkan terlebih dahulu,
sebab tidaklah baik untuk mengambil roti
anak-anak dan melemparkannya kepada
anjing-anjing."
28Namun dia menjawab dan berkata kepada-

Nya, "Benar, Tuhan. Sebab, anjing-anjing di
bawah meja pun makan dari remah-remah
anak kecil."
29Dan Dia berkata kepadanya, "Karena

perkataan ini, pulanglah engkau, setan itu
sudah keluar dari anak perempuanmu!"
30Dan setelah kembali ke rumahnya, dia

mendapati setan itu sudah keluar dan anak
perempuan itu sedang terbaring di atas tempat
tidur.
31Dan lagi, setelah keluar dari wilayah Tirus

dan Sidon, Dia tiba di danau Galilea, naik ke
tengah-tengah wilayah Dekapolis.
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32Dan mereka membawa kepada-Nya

seorang yang bisu tuli, dan mereka meminta
Dia, supaya Dia dapat menumpangkan tangan
kepadanya.
33Dan, setelah menjauhkan dia dari

kerumunan orang itu secara tersendiri,
Dia memasukkan jari-Nya ke dalam kedua
telinganya, dan sambil meludah Dia menjamah
lidahnya.
34Dan, seraya menengadah ke langit

Dia mendesah dalam-dalam dan berkata
kepadanya, "Effata!" Yang berarti "Terbukalah!"
35Seketika itu juga terbukalah

pendengarannya dan terlepaslah ikatan
lidahnya, dan dia berbicara dengan baik.
36Dan Dia memberi peringatan kepada

mereka agar mereka tidak mengatakan
kepada siapa pun. Namun, semakin keras Dia
memberi peringatan kepada mereka, semakin
bertambah-tambah mereka memberitakannya.
37Dan mereka tercengang luar biasa sambil

berkata, "Dengan baik Dia telah melakukan
segala sesuatu, bahkan Dia membuat orang
tuli mendengar dan orang bisu berbicara."

8
1 Pada hari-hari itu, ketika kerumunan
orang menjadi sangat besar jumlahnya dan

tidak memiliki apa yang dapat mereka makan,
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YESUS, seraya memanggil para murid-Nya, Dia
berkata kepada mereka,
2 "Aku berbelaskasihan atas kerumunan orang

ini, karena sudah tiga hari mereka tinggal
bersama-Ku, dan mereka tidak mempunyai
apa yang dapat mereka makan.
3Dan jika Aku membiarkan mereka yang

lapar pulang ke rumahnya, mereka akan
pingsan di jalan, sebab beberapa orang dari
mereka telah datang dari jauh."
4Dan para murid-Nya menjawab kepada-Nya,

"Di sini, di padang gurun, dari manakah
seseorang akan sanggup mengenyangkan
orang-orang ini dengan roti?"
5Dan Dia menanyai mereka, "Berapa banyak

roti kamu miliki?" Dan mereka berkata,
"Tujuh."
6Dan Dia memerintahkan kepada kerumunan

orang itu untuk duduk di tanah. Dan, setelah
menerima ketujuh roti itu, sambil mengucap
syukur, Dia memecah-mecahkannya dan
memberikan kepada para murid-Nya agar
mereka dapat menyajikan; dan mereka
menyajikannya kepada kerumunan orang itu.
7Dan mereka memiliki beberapa ekor ikan

kecil, dan setelah memberkatinya, Dia berkata
supaya menyajikannya juga.
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8Dan mereka makan dan dikenyangkan.

Dan mereka mengumpulkan kelebihan
potongan-potongan makanan itu tujuh
keranjang.
9Dan mereka yang makan ada kira-kira

empat ribu orang. Dan Dia membiarkan
mereka pergi.
10Dan segera setelah naik ke atas perahu

bersama para murid-Nya, tibalah Dia di daerah
Dalmanuta.
11Dan keluarlah orang-orang Farisi dan

mereka mulai berdebat dengan Dia seraya
menuntut dari pada-Nya suatu tanda dari
surga untuk mencobai Dia.
12Dan sambil mendesah panjang dalam

Roh-Nya, Dia berkata, "Mengapa generasi ini
menuntut tanda? Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu: Seandainya saja kepada generasi
ini diberikan suatu tanda!"
13Dan sesudah meninggalkan mereka,

setelah naik kembali ke atas perahu, Dia
berangkat ke seberang.
14Adapun mereka lupa membawa roti, dan

selain sepotong roti mereka tidak mempunyai
apa pun bersama mereka sendiri di dalam
perahu itu.
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15Namun Dia berpesan kepada mereka

dengan berkata, "Waspadalah, berjaga-jagalah
dari ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes!"
16Maka mereka berbincang seorang

terhadap yang lain sambil berkata, "Kita tidak
mempunyai roti."
17Dan ketika mengetahui, YESUS

berkata kepada mereka, "Mengapa kamu
memperbincangkan bahwa kamu tidak
mempunyai roti? Belumkah kamu mengerti
ataupun memahami? Masihkah hatimu
dikeraskan?
18Dengan mempunyai mata, tidakkah

kamu melihat? Dan dengan memiliki telinga,
tidakkah kamu mendengarkan? Dan tidakkah
kamu ingat?
19Ketika Aku memecah-mecahkan lima roti

untuk lima ribu orang, berapa keranjang penuh
potongan-potongan makanan yang kamu
kumpulkan?" Mereka berkata kepada-Nya,
"Dua belas!"
20 "Dan ketika tujuh roti untuk empat

ribu orang itu, berapa keranjang penuh
potongan-potongan makanan yang kamu
kumpulkan?" Dan mereka menjawab, "Tujuh!"
21Dan Dia berkata kepada mereka,

"Bagaimana mungkin kamu tidak
memahaminya?"
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22Dan Dia tiba di Betsaida. Dan mereka

membawa seorang buta kepada-Nya dan
meminta Dia supaya Dia menjamahnya.
23Dan setelah memegang tangan orang

buta itu, Dia menuntunnya keluar dari desa.
Dan dengan meludah ke matanya seraya
menumpangkan tangan ke atasnya, Dia
menanyainya, apakah dia melihat sesuatu.
24Dan setelah melihat, ia berkata, "Aku

melihat orang-orang, karena aku melihatnya
bagaikan pohon-pohon sedang berjalan."
25Kemudian, Dia menumpangkan tangan

lagi pada matanya dan membuatnya melihat,
dan dia dipulihkan, dan dia melihat segalanya
dengan jelas.
26Dan Dia menyuruhnya pulang ke rumahnya

dengan mengatakan, "Janganlah masuk ke
desa, jangan pula berkata kepada siapa pun di
desa."
27Dan keluarlah YESUS dan para murid-Nya

menuju ke desa-desa di Kaisarea Filipi.
Dan dalam perjalanan, Dia menanyai para
murid-Nya seraya berkata kepada mereka,
"Orang-orang mengatakan, siapakah Aku ini?"
28Dan mereka menjawab, "Yohanes

Pembaptis," dan yang lain, "Elia," tetapi yang
lainnya, "Salah seorang dari para nabi."
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29Dan Dia berkata kepada mereka, "Tetapi

kamu, kamu mengatakan siapakah Aku
ini?" Dan seraya menjawab, Petrus berkata
kepada-Nya, "Engkaulah Mesias."
30Dan Dia memerintahkan kepada mereka,

supaya mereka tidak berkata kepada seorang
pun tentang diri-Nya.
31Dan Dia mulai mengajar mereka, bahwa

seharusnyalah Anak Manusia menderita
banyak hal, dan ditolak oleh para tua-tua dan
imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan
dibunuh, dan bangkit kembali setelah tiga hari.
32Dan Dia mengatakan perkataan itu dengan

terang-terangan. Namun seraya menarik
Dia ke sampingnya, Petrus mulai menegur
kepada-Nya.
33Namun, sambil berpaling dan memandangi

para murid-Nya, Dia menegur kepada
Petrus, dengan mengatakan, "Enyahlah ke
belakang-Ku, hai Satan, karena engkau tidak
memikirkan perkara-perkara Allah (Elohim -
2316), melainkan perkara-perkara manusia."
34Dan, setelah memanggil kerumunan orang

itu bersama para murid-Nya, Dia berkata
kepada mereka, "Siapa saja yang ingin ikut di
belakang-Ku, biarlah dia menyangkal dirinya
sendiri, dan memikul salibnya, dan mengikuti
Aku.
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35Sebab, siapa yang ingin menyelamatkan

jiwanya, dia akan menghilangkannya, tetapi
siapa yang menghilangkan jiwanya demi Aku
dan injil, ia akan menyelamatkannya.
36Sebab, apakah yang akan menguntungkan

seseorang, jika dia mendapatkan seluruh
dunia tetapi kehilangan jiwanya?
37Atau, seseorang akan memberikan apa

sebagai ganti jiwanya?
38Sebab, siapa saja yang malu karena Aku

dan perkataan-Ku di antara generasi pezina
dan yang berdosa ini, Anak Manusia pun akan
malu karena dia, ketika Dia datang dalam
kemuliaan Bapa-Nya bersama para malaikat
yang kudus."

9
1Dan Dia berkata kepada mereka,
"Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

bahwa ada beberapa orang dari yang berdiri
di sini, yang sekali-kali tidak akan mengalami
kematian, sampai mereka dapat melihat
kerajaan Allah (Elohim - 2316) yang datang
dengan kuasa."
2Dan sesudah enam hari, YESUS mengajak

Petrus, dan Yakobus, dan Yohanes, dan
membawa mereka secara tersendiri saja
ke atas gunung yang tinggi; dan Dia
diubahrupakan di hadapan mereka.
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3Dan jubah-Nya menjadi berkilauan, sangat

putih seperti salju, seorang tukang cuci di
dunia ini tidak sanggup memutihkan seperti
itu.
4Dan tampaklah kepada mereka Elia bersama

Musa, dan mereka sedang bercakap-cakap
dengan YESUS.
5Dan seraya menanggapi, Petrus berkata

kepada YESUS, "Rabi, baiklah kita tetap berada
di sini! Dan kami akan mendirikan tiga kemah:
satu untuk Engkau, dan satu untuk Musa, dan
satu untuk Elia."
6Sebab ia tidak memahami apa yang ia

katakan, karena mereka sangat ketakutan.
7Dan segumpal awan turun sambil

menudungi mereka, dan suatu suara datang
dari awan itu dengan mengatakan, "Inilah
Putra-Ku Yang Terkasih, dengarkanlah Dia!"
8Dan tiba-tiba, ketika melihat sekelilingnya,

mereka tidak lagi melihat seorang pun, kecuali
YESUS saja bersama mereka.
9Dan ketika mereka turun dari gunung itu,

Dia memerintahkan kepada mereka agar tidak
menceritakan kepada seorang pun apa yang
telah mereka lihat, kecuali bilamana Anak
Manusia sudah bangkit dari antara orang mati.
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10Dan mereka memegang perkataan itu bagi

diri mereka sendiri sambil memperbincangkan
apa artinya bangkit dari antara yang mati itu.
11Dan mereka menanyai Dia dengan

mengatakan, "Bukankah para ahli kitab
berkata bahwa seharusnyalah Elia datang
terlebih dahulu?"
12Dan sambil menjawab, Dia berkata kepada

mereka, "Memang Elia sudah datang, ia
memulihkan terlebih dahulu segala sesuatu;
dan betapa telah tertulis tentang Anak
Manusia, bahwa Dia harus menderita banyak
hal dan dinista.
13Namun Aku berkata kepadamu, bahwa

Elia bahkan sudah datang tetapi mereka telah
berbuat kepadanya apa saja yang mereka
inginkan sebagaimana yang telah tertulis
mengenai dia."
14Dan setelah datang kepada para murid, Dia

melihat kerumunan orang banyak di sekeliling
mereka, dan para ahli kitab sedang berdebat
dengan mereka.
15Dan segera setelah melihat Dia, seluruh

kerumunan orang itu terperangah, dan sambil
berlarian mereka menyambut Dia.
16Dan Dia menanyai para ahli kitab itu,

"Kamu sedang memperbincangkan apa
dengan mereka?"
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17Dan sambil menjawab, seorang dari

kerumunan orang itu berkata, "Guru, aku
membawa kepada-Mu anakku yang memiliki
roh bisu.
18Dan di mana-mana roh itu

mencengkeramnya, membantingnya,
dan dia berbusa dan mengertakkan gigi-
geliginya dan terkejang-kejang. Maka aku
berkata kepada para murid-Mu agar mereka
mengusirnya, tetapi mereka tidak sanggup."
19Dan seraya menanggapi, Dia berkata

kepadanya, "Hai generasi yang tidak percaya,
sampai kapan Aku akan ada bersamamu?
Sampai kapan Aku harus bertenggang rasa
terhadap kamu? Bawalah dia kepada-Ku!"
20Dan mereka membawanya kepada Dia,

dan segera setelah melihat Dia, roh itu
mengguncang-guncangkannya, dan setelah
jatuh ke tanah, anak itu terguling-guling
dengan berbusa.
21Dan Dia menanyai ayahnya, "Sudah berapa

lama yang seperti itu terjadi padanya?" Dan
dia menjawab, "Sejak kecil.
22Bahkan seringkali roh itu juga melemparkan

dia ke dalam api dan ke dalam air, sehingga
dapat membinasakan dia. Namun, sekiranya
Engkau dapat melakukan sesuatu, tolonglah
kami dengan berbelaskasihan pada kami."
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23Dan YESUS berkata kepadanya, "Sekiranya

engkau dapat percaya, segala sesuatu
mungkin bagi yang percaya!"
24Dan sambil berseru, segera ayah anak

kecil itu berkata dengan linangan air
mata, "Aku percaya, ya Tuhan! Tolonglah
ketidakpercayaanku ini!"
25Dan, ketika melihat bahwa kerumunan

orang dengan cepat berkumpul, YESUS
menghardik roh najis itu dengan mengatakan
kepadanya, "Roh bisu dan tuli, Aku
memerintahkan kepadamu: Keluarlah dari
padanya dan jangan masuk lagi kepadanya!"
26Dan sambil berteriak dan

mengguncangkannya berkali-kali, roh
najis itu keluar, dan anak itu menjadi
seperti orang mati, sehingga banyak orang
mengatakan bahwa dia sudah meninggal.
27Dan sambil menggenggam tangannya,

YESUS membangunkan dia dan dia pun
bangkitlah.
28Dan setelah Dia masuk ke dalam rumah,

para murid-Nya menanyai Dia secara tersendiri,
"Mengapa kami tidak dapat mengusirnya?"
29Dan Dia menjawab kepada mereka, "Jenis

ini tidak dapat keluar dengan apa pun, kecuali
dengan doa dan puasa."
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30Dan setelah keluar dari sana, mereka

melintas melalui Galilea; dan Dia tidak ingin
bahwa seorang pun mengetahui,
31 karena Dia mengajar para murid-Nya

bahkan mengatakan kepada mereka, "Anak
Manusia sedang diserahkan ke tangan
manusia, dan mereka akan membunuh-Nya,
dan setelah dibunuh, Dia akan bangkit pada
hari yang ketiga."
32Namun mereka tidak memahami perkataan

itu, dan takut menanyai Dia.
33Dan Dia tiba di Kapernaum. Dan ketika

berada di dalam rumah, Dia menanyai mereka,
"Kamu memperdebatkan apa di antaramu
sendiri dalam perjalanan?"
34Namun mereka tetap diam, karena dalam

perjalanan itu mereka berdebat seorang
terhadap yang lain, siapakah yang lebih besar.
35Dan setelah duduk, Dia memanggil kedua

belas murid, dan Dia berkata kepada mereka,
"Jika seseorang ingin menjadi yang pertama,
dia harus menjadi yang terakhir dari semua
dan pelayan dari semuanya."
36Dan dengan mengambil seorang anak

kecil, Dia memberdirikannya di tengah-tengah
mereka; dan sambil memeluknya, Dia berkata
kepada mereka,
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37 "Siapa saja yang menerima seorang anak

kecil seperti ini atas Nama-Ku, ia menerima
Aku; dan siapa saja yang menerima Aku, ia
bukan menerima Aku, melainkan Dia yang
mengutus Aku."
38Dan Yohanes menjawab kepada-Nya

sambil berkata, "Guru, kami melihat seseorang
yang tidak mengikut kita, sedang mengusir
setan atas Nama-Mu, dan kami melarangnya
karena dia tidak mengikut kita."
39Namun YESUS mengatakan, "Janganlah

melarangnya, karena tidak ada seorang pun
yang melakukan mukjizat atas Nama-Ku
seketika itu juga dia dapat mengumpat Aku.
40Sebab, siapa yang tidak berlawanan

dengan kita, dia berada di pihak kita.
41Sebab, siapa yang memberi kamu minum

secangkir air dalam Nama-Ku, karena kamu
adalah milik Kristus, sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, ia sekali-kali tidak akan
hilang upahnya."
42 "Dan siapa yang membuat tersandung

seorang dari antara yang kecil ini, yang
percaya kepada-Ku, lebih baiklah baginya jika
dia dikalungi sebuah batu kilangan di lehernya,
dan dilemparkan ke dalam laut.
43Dan, jika tanganmu menjerumuskan

engkau, potonglah itu; adalah lebih baik bagi
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engkau buntung masuk ke dalam kehidupan,
daripada memiliki dua tangan masuk ke
neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan,
44 tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan

apinya tidak pernah padam.
45Dan, jika kakimu menjerumuskan engkau,

potonglah itu; adalah lebih baik bagi engkau
timpang masuk ke dalam kehidupan, daripada
memiliki dua kaki dilemparkan ke neraka, ke
dalam api yang tak terpadamkan,
46 tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan

apinya tidak pernah padam.
47Dan, jika matamu menjerumuskan engkau,

cungkillah itu; adalah baik bagimu bermata
satu masuk ke dalam kerajaan Allah (Elohim
- 2316), daripada mempunyai dua mata
dilemparkan ke dalam neraka api,
48 tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan

apinya tidak pernah padam.
49Sebab setiap orang akan digarami dengan

api, dan setiap kurban akan digarami dengan
garam.
50Garam itu berguna, tetapi jika garam itu

menjadi tawar, dengan apakah kamu akan
mengasinkannya? Milikilah garam di dalam
dirimu sendiri, dan berdamailah seorang
terhadap yang lain!"
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10
1Dan setelah beranjak dari sana, Dia
tiba di wilayah perbatasan Yudea di

sepanjang seberang Yordan. Dan, kerumunan
orang datang bersama lagi kepada-Nya, dan
seperti telah terbiasa, Dia mengajar mereka
lagi.
2Dan seraya mendekati, orang-orang Farisi

menanyai Dia untuk mencobai-Nya, "Apakah
boleh bagi seorang suami menceraikan istri?"
3Dan seraya menjawab, Dia berkata kepada

mereka, "Apa yang Musa telah memerintahkan
kepadamu?"
4Dan mereka berkata, "Musa telah

mengizinkan untuk menulis surat cerai dan
untuk menceraikan."
5Namun sambil menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Terhadap kekerasan hatimu,
ia telah menulis perintah itu bagimu.
6Namun, sejak awal penciptaan, Allah

(Elohim - 0) telah menjadikan mereka laki-laki
dan perempuan.
7Berkenaan dengan inilah, seorang pria akan

meninggalkan ayah dan ibunya, dan dia akan
dipersatukan dengan istrinya,
8 dan keduanya akan menjadi satu daging,

sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan
satu daging.
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9Oleh karena itu, apa yang telah Allah

(Elohim - 2316) persatukan, janganlah
manusia ceraikan."
10Dan, di dalam rumah itu, para murid-Nya

menanyai Dia lagi mengenai hal yang sama.
11Dan Dia berkata kepada mereka, "Siapa

saja yang menceraikan istrinya dan menikahi
yang lain, dia berzina terhadapnya.
12Dan, jika seorang istri menceraikan

suaminya dan menikah dengan yang lain, dia
berzina."
13Dan mereka membawa anak-anak kecil

kepada-Nya supaya Dia dapat menjamah
mereka, tetapi para murid menghardik mereka
yang membawanya.
14Dan ketika melihatnya, YESUS menjadi

gusar, dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah
anak-anak kecil itu datang kepada-Ku, dan
jangan melarang mereka, karena kerajaan
Allah (Elohim - 2316) adalah bagi orang-orang
yang seperti ini.
15Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

siapa saja yang tidak menerima kerajaan Allah
(Elohim - 2316) seperti anak kecil, ia sekali-kali
tidak akan masuk ke dalamnya."
16Dan sambil memeluk mereka, seraya

menumpangkan tangan atasnya, Dia
memberkatinya.
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17Dan ketika Dia keluar ke jalan, seseorang

dengan berlari dan berlutut kepada-Nya,
menanyai Dia, "Guru yang baik, aku harus
melakukan apa agar mewarisi hidup yang
kekal?"
18Dan YESUS berkata kepadanya, "Mengapa

engkau mengatakan Aku baik? Tidak seorang
pun yang baik, kecuali satu, Allah (Elohim -
2316).
19Engkau mengetahui perintah-perintah ini:

Jangan berzina, jangan membunuh, jangan
mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan
menipu, hormatilah ayah dan ibumu."
20Dan seraya menanggapi, dia berkata

kepada-Nya, "Guru, aku telah menaati semua
itu sejak masa mudaku."
21Dan seraya memandang kepadanya, YESUS

mengasihinya dan berkata kepadanya, "Satu
hal padamu yang masih kurang: Pergilah,
juallah sebanyak apa yang engkau miliki, dan
berikanlah kepada orang-orang miskin, dan
engkau akan memiliki harta di surga; dan,
marilah, ikutlah Aku sambil memikul salib!"
22Namun, karena sedih atas perkataan itu,

pergilah dia dengan murung, sebab ia memiliki
banyak harta.
23Dan seraya memandang ke sekeliling,

YESUS berkata kepada para murid-Nya,
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"Betapa sulitnya mereka yang memiliki
kekayaan masuk ke dalam kerajaan Allah
(Elohim - 2316)!"
24Dan para murid itu tercengang atas

perkataan-Nya. Dan, sambil melanjutkan,
YESUS berkata lagi kepada mereka, "Hai
anak-anak, betapa sulitnya mereka yang
mengandalkan diri pada kekayaan masuk ke
dalam kerajaan Allah (Elohim - 2316).
25 Lebih mudah seekor unta masuk melalui

lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke
dalam kerajaan Allah (Elohim - 2316)."
26Dan mereka sangat keheranan, seraya

berkata seorang terhadap yang lain, "Lalu,
siapakah yang dapat diselamatkan?"
27Dan sambil memandang kepada mereka,

YESUS berkata, "Di hadapan manusia,
mustahil, tetapi di hadapan Allah (Elohim -
2316), tidak, karena segala sesuatu adalah
mungkin di hadapan Allah (Elohim - 2316)."
28Dan Petrus mulai berkata kepada-Nya,

"Lihatlah, kami telah meninggalkan segalanya
dan mengikuti Engkau!"
29Dan seraya menanggapi, YESUS berkata,

"Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tidak
ada seorang pun yang telah meninggalkan
rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara
perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri,
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atau anak-anak, atau ladang, demi Aku dan
injil,
30 sekiranya dia tidak akan menerima seratus

kali lipat sekarang, pada saat ini, rumah atau
saudara laki-laki atau saudara perempuan
atau ibu atau anak-anak atau ladang, dengan
aniaya, dan pada masa yang akan datang,
hidup yang kekal.
31Dan banyak yang terdahulu akan menjadi

yang terakhir, dan yang terakhir, terdahulu."
32Dan mereka sedang dalam perjalanan

naik ke Yerusalem, dan YESUS mendahului
mereka, dan mereka tercengang, dan seraya
mengikuti, mereka merasa takut. Dan
sementara membawa kedua belas murid itu,
Dia mulai lagi berkata kepada mereka hal-hal
yang akan segera menimpa kepada-Nya.
33 "Lihatlah, kita sedang naik ke Yerusalem,

dan Anak Manusia akan diserahkan kepada
imam-imam kepala dan para ahli kitab,
dan mereka akan menghukum Dia dengan
kematian serta akan menyerahkan Dia kepada
bangsa-bangsa lain.
34Dan mereka akan mencemooh Dia, dan

mencambuki-Nya, dan meludahi-Nya, dan
akan membunuh-Nya, dan pada hari ketiga
Dia akan bangkit."
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35Dan datanglah mendekat kepada-Nya

Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus,
sambil berkata, "Guru, kami ingin agar jika
kami meminta sesuatu, Engkau melakukannya
bagi kami."
36Dan Dia berkata kepada mereka, "Apa yang

kamu inginkan supaya Aku berbuat bagimu?"
37Dan mereka berkata kepada-Nya, "Berilah

kepada kami agar kami dapat duduk dalam
kemuliaan-Mu, seorang di sebelah kanan-Mu
dan seorang di sebelah kiri-Mu."
38Namun YESUS berkata pada mereka,

"Kamu tidak mengetahui kamu meminta
apa. Sanggupkah kamu minum cawan yang
Aku minum, dan dibaptis baptisan yang Aku
dibaptiskan?"
39Dan mereka berkata kepada-Nya, "Kami

sanggup." Namun YESUS berkata kepada
mereka, "Memang kamu akan minum cawan
yang Aku minum, dan akan dibaptis baptisan
yang Aku dibaptiskan.
40Namun untuk duduk di sebelah kanan-Ku

dan di sebelah kiri-Ku, bukan hak-Ku untuk
memberikannya, melainkan bagi mereka yang
telah dipersiapkan."
41Dan setelah mendengar, yang sepuluh itu

mulai gusar terhadap Yakobus dan Yohanes.
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42Dan setelah memanggil mereka, YESUS

berkata kepada mereka, "Kamu telah
mengetahui bahwa mereka yang menganggap
diri memerintah bangsa-bangsa, menerapkan
kekuasaannya atas mereka, dan para
pembesarnya menerapkan otoritasnya atas
mereka.
43Namun, tidaklah demikian di antara kamu,

sebaliknya, siapa saja yang ingin menjadi
besar di antara kamu, ia harus menjadi
pelayanmu;
44 dan siapa saja yang ingin menjadi yang

pertama di antara kamu, ia harus menjadi
hamba dari semuanya.
45Sebab Anak Manusia pun datang tidak

untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan
untuk memberikan jiwa-Nya sebagai harga
tebusan ganti banyak orang."
46Dan mereka tiba di Yerikho. Dan, ketika

Dia dan para murid-Nya dan kerumunan orang
yang cukup banyak sedang keluar dari Yerikho,
Bartimeus yang buta, anak Timeus, duduk di
pinggir jalan sambil meminta-minta.
47Dan ketika mendengar, bahwa Dialah

YESUS orang Nazaret, ia mulai berteriak dan
berkata, "YESUS, Anak Daud, berilah aku
kemurahan!"
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48Dan banyak orang menegurnya supaya

diam, tetapi dia malah berteriak semakin
keras, "Anak Daud, berilah aku kemurahan!"
49Dan, sambil berdiri, YESUS berkata agar ia

dipanggil!" Dan mereka memanggil orang buta
itu dengan berkata kepadanya, "Tenanglah,
bangunlah, Dia memanggil engkau!"
50Dan, sambil melemparkan jubahnya,

dengan berdiri, dia datang kepada YESUS.
51Dan seraya menanggapi, YESUS berkata

kepadanya, "Engkau menghendaki Aku dapat
melakukan apa bagimu?" Dan orang buta itu
berkata kepada-Nya, "Rabuni, supaya aku
dapat melihat."
52Dan YESUS berkata kepadanya, "Pergilah,

imanmu telah menyelamatkan engkau!"
Dan seketika itu juga dia melihat lagi, dan
mengikuti YESUS sepanjang jalan itu.

11
1Dan ketika mereka mendekat ke
Yerusalem, ke Betfage dan Betania, ke

arah bukit Zaitun, Dia mengutus dua orang
murid-Nya
2 dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke

desa di hadapanmu, dan segera, setelah
masuk ke dalamnya, kamu akan menemukan
seekor keledai muda tengah tertambat,
yang ke atasnya tidak seorang pun pernah
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menungganginya. Setelah melepaskannya,
bawalah dia!
3Dan jika seseorang bertanya kepadamu:

Mengapa kamu melakukan itu? Katakanlah:
Tuhan berkeperluan atasnya, dan Dia akan
segera mengirimkannya ke sini!"
4Dan mereka berangkat dan menemukan

keledai muda yang tertambat di pintu sebelah
luar, di persimpangan jalan, dan mereka
melepaskannya.
5Dan, beberapa di antara orang yang sedang

berdiri di sana berkata kepada mereka, "Kamu
melakukan apa dengan melepaskan keledai
muda itu?"
6Dan, mereka berkata kepada orang-orang itu

sebagaimana YESUS telah memerintahkannya,
dan orang-orang itu membiarkan mereka
pergi.
7Dan mereka membawa keledai muda itu

kepada YESUS, dan mengalaskan jubah-jubah
mereka di atasnya; dan Dia menunggang di
atasnya.
8Dan banyak orang menghamparkan

jubah-jubah mereka di jalan, dan yang
lain, memotong ranting-ranting pohon dan
menebarkannya di jalan.
9Baik mereka yang berjalan di depan maupun

yang mengikuti berseru, dengan berkata,
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"Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam
Nama Tuhan (YAHWEH - 2962)!
10Diberkatilah kerajaan Daud, leluhur kita,

yang datang dalam Nama Tuhan (YAHWEH -
0)! Hosana di tempat yang mahatinggi!"
11Dan, YESUS masuk ke Yerusalem dan

ke dalam bait suci. Dan setelah mengamati
semuanya, hari sudah semakin larut, keluarlah
Dia ke Betania bersama kedua belas murid.
12Dan keesokan harinya, ketika mereka

keluar dari Betania, Dia merasa lapar.
13Dan ketika dari kejauhan melihat sebatang

pohon ara yang berdaun lebat, Dia mendatangi
kalau-kalau menemukan sesuatu padanya.
Dan setelah sampai padanya, Dia tidak
menemukan apa pun selain daun-daun, karena
saat itu bukan musim buah ara.
14Dan sambil menanggapi, YESUS berkata

kepada pohon itu, "Biarlah untuk selamanya
tidak seorang pun akan pernah lagi makan
buah dari padamu." Dan para murid-Nya
mendengar.
15Dan mereka tiba di Yerusalem. Dan setelah

masuk ke dalam bait suci, YESUS mulai
mengusir ke luar mereka yang menjual dan
yang membeli di dalam bait suci, dan Dia
menjungkirbalikkan meja-meja penukar uang
dan kursi-kursi orang yang menjual merpati,
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16 dan Dia tidak mengizinkan bagi siapa pun

membawa barang melalui bait suci.
17Dan, Dia mengajar seraya mengatakan

kepada mereka, "Bukankah telah tertulis,
bahwa rumah-Ku akan disebut rumah doa
bagi segala bangsa? Namun, kamu telah
menjadikannya gua penyamun."
18Dan, para ahli kitab dan imam-imam

kepala mendengar, dan mereka mencari cara
bagaimana mereka dapat membinasakan Dia,
sebab mereka takut akan Dia, karena seluruh
kerumunan orang itu terkagum-kagum atas
pengajaran-Nya.
19Dan ketika senja tiba, Dia pergi ke luar

kota itu.
20Dan ketika lewat pada pagi hari, mereka

melihat pohon ara yang telah dijadikan kering
seakar-akarnya.
21Dan ketika teringat, Petrus berkata

kepada-Nya, "Rabi, lihatlah! Pohon ara yang
telah Engkau kutuk, ia telah menjadi kering."
22Dan sambil menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Milikilah iman Allah (Elohim -
2316)!
23Sebab, sesungguhnya Aku berkata

kepadamu, bahwa siapa saja yang berkata
kepada gunung ini: Terangkatlah dan
tercampaklah ke laut, dan dia tidak
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dibimbangkan dalam hatinya, melainkan
percaya bahwa apa yang ia katakan sedang
terjadi, apa saja yang ia katakan, itu akan
terjadi kepadanya.
24Oleh sebab itu Aku berkata kepadamu,

segala apa saja yang kamu minta dengan
berdoa, percayalah bahwa kamu sedang
menerima, dan itu akan terjadi kepadamu.
25Dan ketika kamu berdiri untuk berdoa,

ampunkanlah apabila kamu mempunyai
sesuatu terhadap seseorang, supaya Bapamu
di surga pun mengampunkan kepadamu
kesalahan-kesalahanmu.
26Namun, jika kamu tidak mengampunkan,

Bapamu di surga pun tidak akan
mengampunkan kesalahan-kesalahanmu."
27Dan mereka datang lagi ke Yerusalem.

Dan ketika Dia sedang berjalan di bait suci,
datanglah kepada-Nya imam-imam kepala dan
para ahli kitab dan para tua-tua.
28Dan mereka berkata kepada-Nya, "Dengan

otoritas apa Engkau melakukan hal-hal ini?
Dan siapa yang memberikan otoritas itu
kepada-Mu, sehingga Engkau melakukan
hal-hal ini?"
29Namun seraya menjawab, YESUS berkata

kepada mereka, "Aku pun ingin menanyai
kamu satu perkara, dan jawablah kepada-Ku,
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dan Aku akan mengatakan kepadamu dengan
otoritas apa Aku melakukan hal-hal ini:
30Apakah baptisan Yohanes dari surga atau

dari manusia? Jawablah kepada-Ku!"
31Dan mereka memperdebatkan di antara

mereka sendiri seraya berkata, "Jika kita
mengatakan: Dari surga! Dia akan berkata:
Lalu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?
32Akan tetapi, masakan kita mengatakan:

Dari manusia!?" Mereka takut rakyat, karena
semua orang menerima Yohanes, bahwa dia
adalah benar-benar nabi.
33Dan sambil menjawab, mereka berkata

kepada YESUS, "Kami tidak tahu." Dan
sambil menanggapi, YESUS berkata kepada
mereka, "Demikian pula Aku, Aku tidak
mengatakan kepadamu, dengan otoritas apa
Aku melakukan hal-hal ini."

12
1Dan Dia mulai berbicara kepada
mereka dalam perumpamaan-

perumpamaan: "Seseorang mengusahakan
sebuah kebun anggur dan mendirikan pagar
sekelilingnya. Dan dia menggali tempat
pemerasan dan membangun menara jaga. Dan
dia menyewakannya kepada para penggarap
dan dia pergi jauh.
2Dan pada musimnya, dia mengutus seorang

hamba kepada para penggarap itu, agar dari
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para penggarap itu ia dapat menerima hasil
dari kebun anggur itu.
3Namun dengan menangkapnya, mereka

memukuli dan menyuruh pergi dengan tangan
hampa.
4Dan, dia mengutus lagi hamba yang lain

kepada mereka. Dan, dengan melemparinya
dengan batu, mereka memukuli kepalanya
juga, dan mereka menyuruhnya pergi dengan
dipermalukan.
5Dan dia mengutus lagi yang lain, dan

mereka membunuhnya; bahkan banyak yang
lainnya, beberapa dengan memukulinya, dan
beberapa dengan membunuhnya.
6Selanjutnya, karena masih memiliki

seorang putra, miliknya yang terkasih, dia
pada akhirnya mengutusnya juga kepada
mereka, dengan mengatakan: Mereka akan
menghormati anakku.
7Namun, para penggarap itu berkata seorang

terhadap yang lain: Inilah ahli warisnya!
Marilah kita membunuhnya dan warisannya
akan menjadi milik kita.
8Dan setelah menangkapnya, mereka

membunuh dan melemparkannya ke luar
kebun anggur.
9Oleh karena itu, tuan pemilik kebun anggur

itu akan berbuat apa? Dia akan datang dan
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membinasakan para penggarap itu, dan akan
menyerahkan kebun anggur itu kepada yang
lain.
10Tidakkah kamu juga membaca nas ini:

Sebuah batu, yang telah para pembangun
tolak, dia telah dijadikan kepala penjuru.
11Hal ini datang dari Tuhan (YAHWEH -

2962), dan inilah yang ajaib di mata kita."
12Dan mereka berusaha untuk menangkap

Dia, tetapi mereka takut akan kerumunan
orang itu, karena mereka mengetahui bahwa
Dia mengatakan perumpamaan itu untuk
mereka. Dan, mereka pun pergi sambil
meninggalkan Dia.
13Dan mereka mengutus kepada-Nya

beberapa dari antara orang Farisi dan kaum
Herodian agar mereka dapat menjebak-Nya
dalam perkataan.
14Dan setelah datang, mereka berkata

kepada-Nya, "Guru, kami mengetahui bahwa
Engkau seorang yang benar dan perihal siapa
pun tidak peduli bagi-Mu, karena Engkau tidak
memandang muka orang, sebaliknya Engkau
mengajarkan jalan Allah (Elohim - 2316) atas
dasar kebenaran. Apakah sah untuk membayar
pajak kepada kaisar atau tidak?
15Bolehkah kami membayarnya, atau

bolehkah kami tidak membayarnya?" Namun
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ketika mengetahui kemunafikan mereka, Dia
berkata kepada mereka, "Mengapa kamu
mencobai Aku? Bawalah kepada-Ku satu dinar,
agar Aku melihatnya."
16Dan mereka membawanya, dan Dia

berkata kepada mereka, "Gambar dan
tulisan siapakah ini?" Dan mereka berkata
kepada-Nya, "Kaisar."
17Dan seraya menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Berikanlah kembali kepada
kaisar hal-hal milik kaisar, dan kepada Allah
(Elohim - 2316) hal-hal milik Allah (Elohim -
2316)!" Dan mereka takjub kepada-Nya.
18Dan orang-orang Saduki datang kepada-

Nya, merekalah yang mengatakan tidak ada
kebangkitan. Dan mereka menanyai Dia,
dengan berkata,
19 "Guru, Musa telah menulis kepada kami,

bahwa jika seorang saudara laki-laki dari
seseorang meninggal, dan dia meninggalkan
seorang istri dan tidak meninggalkan anak,
maka saudaranya itu harus mengambil istrinya,
dan dia harus membangkitkan keturunan bagi
saudaranya itu.
20Adalah tujuh orang bersaudara, dan yang

pertama mengambil seorang istri, dan ketika
meninggal, dia tidak meninggalkan keturunan.
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21Dan, yang kedua mengambil wanita

itu, dia pun meninggal, dan dia juga tidak
meninggalkan keturunan. Dan seperti itu pula
yang ketiga.
22Dan ketujuhnya telah mengambil wanita

itu, dan mereka tidak meninggalkan keturunan.
Akhir dari semuanya, meninggal jugalah
wanita itu.
23Selanjutnya, pada waktu kebangkitan,

manakala mereka bangkit, wanita itu akan
menjadi istri siapa dari antara mereka, sebab
ketujuhnya telah memiliki wanita itu sebagai
istri?"
24Dan seraya menjawab, YESUS berkata

kepada mereka, "Tidakkah karena hal ini
kamu tersesat, yaitu karena tidak memahami
kitab suci, ataupun pula kuasa Allah (Elohim -
2316)?
25Sebab, ketika mereka bangkit dari yang

mati, mereka tidak kawin ataupun dikawini,
melainkan mereka menjadi seperti para
malaikat yang ada di surga.
26Dan berkenaan dengan yang mati, bahwa

mereka dibangkitkan, tidakkah kamu membaca
di dalam kitab Musa, ketika Allah (Elohim -
2316) berbicara kepadanya di semak duri,
dengan mengatakan: Akulah Allah (Elohim -
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2316) Abraham, dan Allah (Elohim - 2316)
Ishak, dan Allah (Elohim - 2316) Yakub.
27Dia bukanlah Allah (Elohim - 2316)

orang-orang mati, melainkan Allah (Elohim - 0)
mereka yang hidup. Jadi, kamu benar-benar
tersesat!"
28Dan setelah mendengar mereka berdebat,

ketika mengetahui bahwa Dia menjawab
mereka dengan jitu, salah seorang dari para
ahli kitab itu, sambil mendekat, menanyai
Dia, "Manakah perintah yang terutama dari
semuanya?"
29Dan YESUS menjawab kepadanya, "Yang

terutama dari semua perintah adalah:
Dengarlah hai Israel, Tuhan (YAHWEH-lah
- 2962) Allah (Elohim - 2316) kita, Tuhan
(YAHWEH - 2962) itu Esa.
30Dan: Kasihilah Tuhan (YAHWEH - 2962),

Allahmu (Elohimmu - 2316), dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap akal budimu dan dengan
segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang
terutama.
31Dan yang kedua, seperti ini: Kasihilah

sesamamu, seperti dirimu sendiri. Tidak ada
perintah lain yang lebih besar daripada ini."
32Dan seorang ahli kitab berkata kepada-Nya,

"Benar, Guru! Engkau berkata atas dasar
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kebenaran, bahwa Dia (Elohim - 0) itu Esa,
dan tidak ada yang lain kecuali Dia,
33 dan dengan mengasihi Dia dengan segenap

hati dan dengan segenap pengertian dan
dengan segenap jiwa dan dengan segenap
kekuatan, serta dengan mengasihi sesama
seperti diri sendiri hal itu lebih utama daripada
segala kurban bakaran dan persembahan."
34Dan ketika melihat bahwa dia menjawab

dengan bijaksana, YESUS berkata kepadanya,
"Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah (Elohim
- 2316)." Dan tidak lagi seorang pun yang
berani menanyai Dia.
35Dan sambil melanjutkan, sementara

mengajar di bait suci, YESUS berkata,
"Bagaimana mungkin para ahli kitab
mengatakan bahwa Mesias adalah Anak Daud?
36Sebab, Daud sendiri dalam Roh Kudus

telah berkata: Tuhan (YAHWEH - 2962) telah
berfirman kepada Tuanku (Tuhanku - 2962):
Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Aku
membuat musuh-musuh-Mu tumpuan kaki-Mu.
37 Jadi, Daud sendiri menyebut-Nya sebagai

Tuannya (Tuhan - 2962), dan bagaimana
mungkin Dia adalah anaknya?" Dan kerumunan
orang banyak itu mendengarkan Dia dengan
gembira.
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38Dan dalam pengajaran-Nya, Dia

mengatakan kepada mereka, "Berjaga-jagalah
dari para ahli kitab yang gemar berjalan-jalan
dalam jubah kebesaran dan penghormatan di
pasar-pasar,
39 dan tempat duduk utama di dalam

sinagoga-sinagoga, dan tempat-tempat
terhormat dalam perjamuan;
40mereka yang melahap rumah para janda

dan yang berdoa panjang-panjang dalam
kepura-puraan. Mereka ini akan menerima
hukuman yang lebih berat!"
41Dan sambil duduk menghadap peti

persembahan, YESUS memerhatikan
bagaimana kerumunan orang itu menaruh
kepingan uang ke dalam peti persembahan
itu. Dan banyak orang kaya menaruh banyak.
42Dan ketika datang seorang janda miskin,

dia menaruh dua lepton, yakni satu kodrantes.
43Dan, sambil memanggil para murid-Nya,

Dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya
Aku berkata kepadamu, bahwa janda miskin
itu telah menaruh lebih banyak daripada
semua orang yang menaruh dalam kotak
persembahan;
44 karena semua orang telah menaruh dari

apa yang berlimpah padanya, tetapi dia dari
kekurangannya, yaitu semuanya sebanyak
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apa yang ia miliki, dia telah menaruh seluruh
kehidupannya."

13
1Dan setelah Dia keluar dari bait suci,
salah seorang dari para murid-Nya

berkata kepada-Nya, "Guru, lihatlah! Betapa
kokoh batu-batu ini dan betapa megah
bangunan ini!"
2Dan seraya menanggapi, YESUS berkata

kepadanya, "Kamu melihat bangunan yang
besar ini? Tidaklah sekali-kali akan dibiarkan
sebuah batu di atas sebuah batu, yang
sekali-kali tidak akan diruntuhkan."
3Dan, ketika Dia duduk di bukit Zaitun di

seberang bait suci, Petrus dan Yakobus dan
Yohanes dan Andreas menanyai Dia secara
tersendiri,
4 "Beritahukanlah kepada kami, kapankah

hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya
bilamana semua ini akan segera digenapi?"
5Dan seraya menjawab, YESUS mulai berkata

kepada mereka, "Waspadalah agar tidak
seorang pun menyesatkan kamu.
6Sebab, banyak orang akan datang atas

Nama-Ku, dengan mengatakan: Akulah Dia!
Dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
7Dan, bilamana kamu mendengar

peperangan dan kabar-kabar tentang perang,
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janganlah ketakutan, karena seharusnyalah itu
terjadi, tetapi belum kesudahannya.
8Sebab, bangsa akan bangkit melawan

bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan
akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat
dan akan terjadi kelaparan dan kekacauan.
Inilah awal penderitaan!
9Namun kamu, jagalah dirimu, karena

mereka akan menyerahkan kamu ke Sanhedrin
dan ke sinagoga-sinagoga. Kamu akan
dipukuli, dan kamu akan dihadapkan kepada
para gubernur dan raja-raja demi Aku, sebagai
suatu kesaksian bagi mereka.
10Dan, seharusnyalah injil diberitakan

terlebih dahulu kepada semua bangsa.
11Dan bilamana mereka membawa kamu

dengan berkhianat, janganlah khawatir lebih
dahulu apa yang harus kamu katakan, bahkan
janganlah ambil peduli; sebaliknya, apa
yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu,
katakanlah itu! Sebab bukanlah kamu yang
berkata-kata, melainkan Roh Kudus.
12Dan seorang saudara akan menyerahkan

saudaranya pada kematian, juga seorang
ayah akan anaknya; dan anak-anak akan
memberontak kepada orang tuanya dan
mereka akan membunuhnya.
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13Dan kamu akan dibenci oleh semua orang

karena Nama-Ku, tetapi yang bertahan sampai
kesudahannya, dia akan diselamatkan."
14 "Namun, bilamana kamu melihat si

pembinasa keji, yang disebutkan oleh Nabi
Daniel, sedang berdiri di tempat yang tidak
seharusnya, --yang membaca hendaklah
dia mengerti-- pada waktu itu mereka yang
ada di Yudea hendaklah melarikan diri ke
pegunungan.
15Dan dia yang ada di atap rumah, hendaklah

dia tidak turun ke dalam rumah, ataupun
masuk untuk mengambil sesuatu dari
rumahnya.
16Dan dia yang sedang berada di ladang,

hendaklah dia tidak berbalik ke belakang untuk
mengambil jubahnya.
17Dan, celakalah mereka yang sedang

mengandung, juga mereka yang sedang
menyusui pada hari-hari itu.
18Dan berdoalah supaya pelarianmu tidak

terjadi pada musim dingin.
19Sebab hari-hari itu akan menjadi

kesukaran, yang seperti itu belum pernah
terjadi sedemikian sejak awal penciptaan yang
telah Allah (Elohim - 2316) ciptakan sampai
sekarang, bahkan sama sekali tidak pernah
terjadi.
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20Dan jika Tuhan (YAHWEH - 2962) tidak

mempersingkat hari-hari itu, tidak ada satu
pun makhluk akan diselamatkan; tetapi demi
mereka yang terpilih, yaitu yang telah Dia
pilih, Dia mempersingkat hari-hari itu.
21Dan kemudian, bilamana ada orang yang

mengatakan kepadamu: Lihatlah, Mesias ada
di sini! Atau: Lihatlah, di sana! Janganlah
percaya!
22Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi

palsu akan bangkit, dan akan memberikan
tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban untuk
menyesatkan, jika mungkin bahkan mereka
yang terpilih.
23Namun kamu, waspadalah! Lihatlah, Aku

sudah memperingatkan semua ini kepadamu!"
24 "Namun, pada hari-hari itu, sesudah

kesukaran itu, matahari akan digelapkan dan
bulan tidak akan memberikan cahayanya.
25Dan bintang-bintang di langit akan

berjatuhan, dan kuasa-kuasa yang ada di
langit akan diguncangkan.
26Dan kemudian mereka akan melihat Anak

Manusia yang datang di awan-awan dengan
kuasa dan kemuliaan yang besar.
27Dan kemudian, Dia akan mengutus para

malaikat-Nya, dan akan mengumpulkan umat
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pilihan-Nya dari keempat penjuru angin, dari
ujung bumi sampai ke ujung langit.
28Dan pelajarilah perumpamaan dari

pohon ara: Ketika rantingnya sudah menjadi
lembut dan mengeluarkan daun-daun, kamu
mengetahui bahwa musim panas sudah dekat.
29Demikian juga kamu, manakala kamu

melihat hal-hal ini sedang terjadi, ketahuilah
bahwa hal itu sudah berada di ambang pintu.
30Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

bahwa generasi ini sekali-kali tidak akan
berlalu sampai semuanya ini telah terjadi.
31 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi

firman-Ku sekali-kali tidak akan berlalu.
32Dan mengenai hari dan saat itu, tidak

seorang pun mengetahui, tidak pula malaikat-
malaikat yang ada di surga, bahkan tidak pula
Putra, kecuali Bapa.
33Waspadalah, berjaga-jaga dan berdoalah!

Sebab kamu tidak mengetahui kapan saatnya
terjadi.
34Sebagaimana seorang yang pergi

jauh, ketika meninggalkan rumahnya dan
ketika memberikan wewenang kepada
para hambanya dan pekerjaan kepada
masing-masing, dia memerintahkan juga
kepada penjaga pintu supaya berjaga-jaga.
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35Sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu

tidak tahu kapan tuan rumah itu datang; sore
hari, atau tengah malam, atau saat ayam
jantan berkokok, atau pagi hari;
36 agar jangan ketika datang tiba-tiba, dia

mendapati kamu sedang tidur.
37Dan apa yang Aku katakan kepadamu,

Aku katakan kepada semua orang:
Berjaga-jagalah!"

14
1Adapun Paskah dan Roti Tidak
Beragi itu tinggal dua hari lagi, dan

imam-imam kepala serta para ahli kitab terus
berusaha bagaimana cara menangkap Dia
dengan tipu muslihat sehingga mereka dapat
membunuh-Nya.
2Namun, mereka mengatakan, "Jangan pada

saat perayaan, supaya jangan terjadi keributan
di antara rakyat."
3Dan ketika Dia berada di Betania, di rumah

Simon si kusta, tatkala Dia sedang duduk
makan, datanglah seorang wanita yang
membawa sebuah buli-buli pualam berisi
minyak wangi, minyak nard yang murni,
yang sangat mahal. Dan sambil memecahkan
buli-buli itu, ia mencurahkannya ke atas
kepala-Nya.
4Dan ada beberapa orang yang menjadi

gusar di antara mereka dan mengatakan,
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"Untuk apakah pemborosan minyak wangi ini
terjadi?
5Sebab, ini dapat dijual lebih dari tiga ratus

dinar dan dapat diberikan kepada orang-orang
miskin." Dan mereka marah kepadanya.
6Namun YESUS berkata, "Biarkanlah dia,

mengapa kamu mendatangkan kesusahan
kepadanya? Dia telah mengerjakan perbuatan
baik kepada-Ku.
7Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang

miskin bersamamu, dan bilamana kamu mau,
kamu dapat berbuat baik kepada mereka,
tetapi kamu tidak selalu memiliki Aku.
8Apa yang ia mampu, telah dia lakukan;

dia telah lebih dahulu mengurapi tubuh-Ku
sebagai persiapan penguburan.
9Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

di mana saja injil diberitakan di seluruh
dunia, apa pun yang telah dia lakukan akan
dipercakapkan sebagai peringatan akan dia."
10Dan Yudas Iskariot, seorang dari kedua

belas murid itu pergi kepada imam-imam
kepala itu agar ia dapat menyerahkan Dia
kepada mereka.
11Dan yang mendengarkannya bersukacita

dan berjanji untuk memberikan perak
kepadanya. Dan dia berusaha bagaimana
dapat menyerahkan Dia dengan tepat.
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12Dan pada hari pertama Roti Tidak Beragi,

ketika mereka menyembelih domba Paskah,
berkatalah para murid-Nya kepada-Nya, "Ke
manakah Engkau menghendaki, supaya sambil
pergi kami dapat mempersiapkan agar Engkau
dapat makan Paskah?"
13Dan Dia mengutus dua orang murid-Nya

dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke kota
dan seseorang yang sedang membawa sebuah
kendi berisi air akan menemui kamu, ikutilah
dia!
14Dan ke mana pun dia masuk, katakanlah

kepada tuan rumah bahwa guru mengatakan:
Di manakah ruangan tempat Aku dapat makan
Paskah bersama murid-murid-Ku?
15Dan dia akan menunjukkan kepadamu

sebuah ruang atas yang besar, yang siap
diperlengkapi. Persiapkanlah di sana bagi
kita!"
16Dan keluarlah murid-murid-Nya itu, dan

mereka tiba di kota, dan mendapatkan
sebagaimana Dia telah mengatakan kepada
mereka. Dan mereka mempersiapkan Paskah.
17Dan ketika menjelang malam, datanglah

Dia bersama kedua belas murid.
18Dan selagi mereka duduk dan makan,

berkatalah YESUS, "Sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, salah seorang dari padamu
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yang sedang makan bersama-Ku, akan
mengkhinati Aku."
19Dan mereka mulai dibuat sedih, dan

berkata kepada-Nya seorang demi seorang,
"Akukah itu?" Dan yang lain, "Akukah itu?"
20Dan seraya menanggapi, Dia berkata

kepada mereka, "Salah seorang dari kedua
belas ini, dia yang mencelup bersama-Ku ke
dalam pinggan ini.
21Sesungguhnya, Anak Manusia akan pergi

sebagaimana telah tertulis tentang Dia, namun
celaka bagi manusia, yang olehnya Anak
Manusia dikhianati! Baginya akan lebih baik,
sekiranya manusia itu tidak pernah dilahirkan."
22Dan ketika mereka makan, setelah

mengambil roti, sambil memberkati, YESUS
memecah-mecahkannya dan memberikan
kepada mereka dan berkata, "Ambillah,
makanlah, inilah tubuh-Ku!"
23Dan setelah mengambil cawan, sambil

mengucap syukur, Dia memberikannya kepada
mereka, dan semuanya minum dari padanya.
24Dan Dia berkata kepada mereka, "Inilah

darah-Ku, darah perjanjian baru yang
dicurahkan bagi banyak orang.
25Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

bahwa Aku sekali-kali tidak akan minum dari
hasil pokok anggur ini sampai hari itu, ketika
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Aku meminumnya yang baru di dalam kerajaan
Allah (Elohim - 2316)."
26Dan setelah menyanyikan pujian, mereka

keluar ke bukit Zaitun.
27Dan YESUS berkata kepada mereka, "Pada

malam ini kamu semua akan tersandung
oleh-Ku, karena telah tertulis: Aku akan
memukul gembala, dan domba-domba itu
akan tercerai-berai.
28Namun, setelah Aku dibangkitkan, Aku

akan pergi mendahului kamu ke Galilea."
29Dan, Petrus berkata kepada-Nya,

"Sekalipun semuanya akan tersandung, tetapi
aku tidak!"
30Dan YESUS berkata kepadanya,

"Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu
bahwa hari ini, pada malam ini, sebelum
ayam jantan berkokok dua kali, kamu akan
menyangkal Aku tiga kali."
31Namun, dia berkata dengan lebih

bersungguh-sungguh, "Kalaupun seharusnya
aku mati bersama-Mu, aku sekali-kali tidak
akan menyangkal Engkau!" Dan mereka
semua mengatakan seperti itu juga.
32Dan mereka tiba di sebuah tempat yang

namanya Getsemani. Dan Dia berkata kepada
para murid-Nya, "Duduklah di sini, sementara
Aku berdoa."
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33Dan Dia membawa Petrus, dan Yakobus,

dan Yohanes bersama-Nya; dan Dia mulai
dibuat gelisah dan tertekan.
34Dan Dia berkata kepada mereka, "Jiwa-Ku

sangat sedih, hampir mati. Tetaplah tinggal di
sini dan berjaga-jagalah!"
35Dan setelah maju sedikit, Dia tersungkur

di atas tanah dan terus berdoa, agar jikalau
mungkin, saat itu dapat berlalu dari pada-Nya.
36Dan Dia berkata, "Abba, Bapa, segalanya

mungkin bagi-Mu. Singkirkanlah cawan ini
dari pada-Ku, tetapi bukan apa yang Aku
kehendaki, melainkan apa yang Engkau
kehendaki."
37Dan Dia datang dan mendapati mereka

sedang tidur. Dan Dia berkata kepada Petrus,
"Hai Simon, tidurkah engkau? Tidakkah
engkau kuat untuk berjaga-jaga satu jam?
38Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya

kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh
memang berkeinginan, tetapi daging lemah."
39Dan setelah pergi lagi, Dia berdoa dengan

mengucapkan perkataan yang sama.
40Dan setelah kembali, Dia mendapati

mereka sedang tidur lagi, sebab mata mereka
sudah terkantuk-kantuk; dan mereka tidak
mengetahui apa yang harus mereka jawab
kepada-Nya.
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41Dan Dia datang ketiga kalinya dan berkata

kepada mereka, "Mulai sekarang, tidurlah dan
beristirahatlah! Cukuplah! Waktunya telah tiba.
Lihatlah, Anak Manusia diserahkan ke dalam
tangan orang-orang berdosa.
42Bangunlah, kita pergi! Lihatlah, yang

menyerahkan Aku sudah mendekat!"
43Dan ketika Dia masih berbicara, tiba-tiba

datanglah Yudas, seorang dari kedua belas
murid itu, dan bersamanya kerumunan orang
banyak dari imam-imam kepala dan para ahli
kitab dan tua-tua, dengan pedang dan kayu.
44Dan yang mengkhianati Dia sudah memberi

suatu tanda kepada mereka dengan berkata,
"Siapa yang aku cium, Dialah itu, tangkaplah
Dia dan giringlah dengan hati-hati."
45Dan segera setelah tiba, sambil mendekat

kepada-Nya, dia berkata, "Rabi, Rabi!" Dan dia
mencium-Nya.
46Dan mereka menjatuhkan tangan mereka

kepada-Nya dan menangkap Dia.
47Namun, salah seorang dari mereka yang

hadir, dengan menghunus pedangnya, dia
menyerang hamba dari imam besar, dan
memutuskan telinganya.
48Dan sambil menanggapi, YESUS

berkata kepada mereka, "Seperti terhadap
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penyamunkah kamu keluar dengan pedang
dan kayu untuk menangkap Aku?
49Sepanjang hari Aku ada bersamamu di

dalam bait suci sambil mengajar, dan kamu
tidak menangkap Aku, tetapi hal itu terjadi
supaya kitab suci dapat digenapi."
50Dan mereka semua melarikan diri sambil

meninggalkan Dia.
51Dan seorang anak muda terus mengikuti

Dia dengan mengenakan kain lenan menutupi
ketelanjangannya, dan bujang-bujang itu
menangkapnya.
52Namun, dia melarikan diri dari mereka

sambil bertelanjang meninggalkan kain lenan
itu.
53Dan mereka menggiring YESUS kepada

imam besar; dan berkumpullah kepadanya,
semua imam kepala dan para tua-tua dan para
ahli kitab.
54Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh

sampai ke bagian dalam aula imam besar.
Dan dia duduk bersama para pengawal dan
menghangatkan dirinya dekat api unggun.
55Dan para imam kepala dan seluruh

Sanhedrin terus mencari kesaksian melawan
YESUS untuk menghukum mati Dia; dan
mereka tidak mendapatkannya.
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56Sebab banyak orang memberikan kesaksian

palsu melawan Dia, tetapi kesaksian-kesaksian
itu tidaklah sesuai.
57Dan ada beberapa orang, seraya bangkit

berdiri mereka memberikan kesaksian palsu
melawan Dia sambil berkata,
58 "Kami pernah mendengar Dia mengatakan:

Aku akan merobohkan tempat suci itu yang
dibuat dengan tangan, dan dalam tiga hari
Aku akan membangun yang lain, yang tidak
dibuat dengan tangan."
59Dan kesaksian mereka yang seperti itu pun

tidak pula sesuai.
60Dan sambil berdiri di tengah-tengah, imam

besar menanyai YESUS dengan berkata,
"Tidakkah Engkau menjawab satu pun apa
yang mereka persaksikan melawan-Mu?"
61Namun, Dia tetap membisu dan tidak

menjawab apa pun. Lagi, imam besar itu
menanyai Dia dan berkata kepada-Nya,
"Apakah Engkau adalah Mesias, Putra dari
Yang Terberkati?"
62Dan YESUS berkata, "Akulah Dia! Dan

engkau akan melihat Anak Manusia ketika
duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan
datang dengan awan-awan di langit."
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63Dan seraya mengoyakkan pakaiannya,

imam besar berkata, "Mengapa kita masih
membutuhkan para saksi?
64Kamu telah mendengar hujatan. Apa

pendapatmu?" Dan mereka semua menjatuhi
Dia hukuman: layak mati.
65Dan beberapa orang mulai meludah

kepada-Nya, dan menutup wajah-Nya, dan
meninju-Nya, dan berkata kepada-Nya,
"Bernubuatlah!" Dan para pengawal melontari
Dia dengan pukulan-pukulan.
66Dan sementara Petrus berada di bagian

bawah aula, datanglah seorang dari para
hamba perempuan imam besar.
67Dan ketika melihat Petrus sedang

menghangatkan dirinya, sambil menatap
kepadanya, dia berkata, "Engkau juga bersama
YESUS orang Nazaret itu."
68Namun, dia menyangkal sambil berkata,

"Aku tidak tahu bahkan tidak mengerti apa
yang engkau katakan." Dan dia keluar ke
pelataran depan, dan berkokoklah ayam
jantan.
69Dan hamba perempuan itu, setelah

melihatnya lagi, dia mulai berkata kepada
mereka yang berdiri di dekatnya, "Dia berasal
dari antara mereka."
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70Dan dia menyangkal lagi. Dan setelah

beberapa saat lagi, mereka yang berdiri
di dekatnya berkata kepada Petrus,
"Sesungguhnya, engkau berasal dari mereka,
sebab engkau juga seorang Galilea, dan
logatmu bermiripan."
71Dan dia mulai mengutuk dan bersumpah,

"Aku tidak mengenal orang yang kamu katakan
itu!"
72Dan untuk kedua kalinya ayam jantan

berkokok. Dan teringatlah Petrus akan
perkataan yang pernah YESUS katakan
kepadanya: Sebelum ayam jantan berkokok
dua kali, engkau akan menyangkal Aku tiga
kali. Dan sambil tercenung ia pun menangislah.

15
1Dan segera pada pagi-pagi benar,
setelah membuat kesepakatan, para

imam kepala bersama para tua-tua dan para
ahli kitab, dan seluruh anggota Sanhedrin,
dengan mengikat YESUS, mereka menggiring
dan menyerahkan kepada Pilatus.
2Dan Pilatus menanyai Dia, "Apakah Engkau

Raja orang Yahudi?" Dan sambil menjawab,
Dia berkata kepadanya, "Engkau yang
mengatakannya."
3Dan para imam kepala terus menuduhkan

banyak hal atas-Nya, tetapi Dia tidak
menjawab apa pun.
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4Dan Pilatus menanyai Dia lagi, sambil

berkata, "Engkau tidak menjawab apa pun?
Lihatlah, betapa gencarnya mereka bersaksi
melawan-Mu!"
5Namun YESUS tidak lagi menjawab apa

pun, sehingga heranlah Pilatus.
6Dan sehubungan dengan suatu hari raya,

dia biasanya melepaskan seorang terpidana
bagi mereka, siapa saja yang mereka minta.
7Dan ada seorang yang disebut Barabas,

yang ditawan bersama sesama para
pemberontak, yang dalam pemberontakannya
mereka telah melakukan pembunuhan.
8Dan sambil berteriak-teriak, kerumunan

orang itu mulai menuntut seperti yang biasa
dia lakukan bagi mereka.
9Dan Pilatus menjawab kepada mereka,

dengan mengatakan, "Maukah kamu, aku
melepaskan bagimu Raja orang Yahudi ini?"
10Sebab ia mengetahui, bahwa para imam

kepala itu telah menyerahkan Dia karena iri
hati.
11Namun, para imam kepala itu telah

menghasut kerumunan orang itu agar ia malah
melepaskan Barabas bagi mereka.
12Dan sambil menanggapi, Pilatus berkata

lagi kepada mereka, "Selanjutnya, kamu
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menginginkan aku melakukan apa mengenai
Dia yang kamu sebut Raja orang Yahudi ini?"
13Dan mereka berteriak-teriak lagi, "Salibkan

Dia!"
14Namun Pilatus berkata kepada mereka,

"Sebab Dia telah melakukan kejahatan apa?"
Akan tetapi, mereka berteriak lebih keras lagi,
"Salibkan Dia!"
15Dan Pilatus, karena ingin berbuat sebaik

mungkin bagi kerumunan orang itu, ia
melepaskan Barabas bagi mereka. Dan setelah
mencambuk-Nya, dia menyerahkan YESUS
agar Dia disalibkan.
16Dan para prajurit itu membawa Dia ke

dalam aula yang merupakan markasnya, dan
mereka mengumpulkan seluruh pasukan.
17Dan mereka memakaikan kepada-

Nya jubah ungu kebesaran, dan setelah
menganyam sebuah mahkota duri, mereka
mengenakan kepada-Nya.
18 dan mereka mulai menyalami Dia, "Salam,

hai Raja orang Yahudi!"
19Dan mereka terus memukuli kepala-Nya

dengan tongkat dan meludah kepada-Nya;
dan seraya bertekuk lutut mereka menyembah
kepada-Nya.
20Dan sementara mereka mencemooh

kepada-Nya, mereka menanggalkan jubah
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ungu kebesaran-Nya, dan memakaikan
jubah-Nya sendiri, dan menggiring-Nya ke luar,
agar mereka dapat menyalibkan Dia.
21Dan mereka memaksa seseorang yang

sedang lewat, Simon orang Kirene, ayah
Aleksander dan Rufus, yang sedang pulang
dari ladang, supaya dia memikul salib-Nya.
22Dan mereka menggiring Dia ke Golgota,

suatu tempat yang bila diterjemahkan berarti
"Tempat Tengkorak."
23Dan mereka memberikan kepada-

Nya anggur yang dicampur mur untuk
meminumnya, tetapi Dia tidak menerimanya.
24Dan setelah menyalibkan Dia, mereka

membagi-bagi jubah-Nya dengan membuang
undi atas mereka, apa yang dapat masing-
masing peroleh.
25Dan saat itu jam ketiga, dan mereka telah

menyalibkan Dia.
26Dan tulisan mengenai tuduhan-Nya tertulis,

"Raja orang Yahudi."
27Dan bersama Dia mereka menyalibkan dua

orang penyamun, satu di sebelah kanan dan
satu di sebelah kiri-Nya.
28Dan digenapilah kitab suci yang

mengatakan, "Dan Dia terhitung bersama
orang-orang durhaka."
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29Dan orang-orang yang lewat, mereka

menghujat Dia, sambil menggeleng-gelengkan
kepala mereka dan berkata, "Hai, yang sedang
merobohkan tempat suci dan membangunnya
dalam tiga hari,
30 selamatkanlah diri-Mu sendiri, dan turunlah

dari salib!"
31Dan demikian pula para imam kepala

bersama para ahli kitab, dengan mencemooh
seorang bersama yang lain, mereka berkata,
"Dia menyelamatkan orang lain, diri-Nya
sendiri tidak sanggup Dia selamatkan!
32Sang Mesias, Raja Israel, biarlah sekarang

Dia turun dari salib itu agar kami dapat melihat
dan percaya!" Dan mereka yang disalibkan
bersama Dia, terus menghina-Nya.
33Dan, setelah tiba jam keenam, terjadilah

kegelapan atas seluruh tanah itu sampai jam
kesembilan.
34Dan pada jam kesembilan, berserulah

YESUS dengan suara nyaring, seraya berkata,
"Eloi, Eloi, lama sabakhtani," yang bila
diterjemahkan berarti, "Allah-Ku (Elohim-Ku -
2316), Allah-Ku (Elohim-Ku - 2316), mengapa
Engkau meninggalkan Aku?"
35Dan setelah mendengarnya, beberapa

orang yang berdiri di dekat itu berkata,
"Lihatlah, Dia memanggil Elia!"
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36Dan seseorang, sambil berlari dan mengisi

bunga karang dengan anggur asam, seraya
menaruhnya pada sebatang tongkat, memberi-
Nya minum sambil berkata, "Biarkanlah,
mari kita melihat apakah Elia datang untuk
menurunkan Dia!"
37Dan YESUS, setelah meneriakkan suara

yang nyaring, Dia menyerahkan Roh-Nya.
38Dan tirai tempat suci terkoyak menjadi dua

dari atas sampai ke bawah.
39Dan perwira yang sedang berdiri di

hadapan-Nya, setelah melihat bahwa Dia
menyerahkan Roh-Nya dengan berteriak
seperti itu, berkatalah dia, "Sungguh, Orang
ini adalah Putra Allah (Elohim - 2316)!"
40Dan juga ada wanita-wanita yang sedang

memerhatikan dari jauh, di antara mereka
ada juga Maria dari Magdala, dan Maria ibu
Yakobus muda dan Yoses, dan Salome,
41 yang juga telah mengikut kepada-Nya

dan melayani Dia ketika Dia masih berada di
Galilea. Juga banyak wanita lain yang telah
datang kepada-Nya ke Yerusalem.
42Dan sesudah menjelang malam, karena

itu adalah hari persiapan yaitu hari sebelum
Sabat,
43 datanglah Yusuf dari Arimatea, seorang

penasihat terkemuka, dialah juga yang sedang
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menanti-nantikan kerajaan Allah (Elohim
- 2316). Dengan memberanikan diri, dia
menghadap kepada Pilatus dan meminta
jenazah YESUS.
44Dan Pilatus heran bila Dia sudah

meninggal. Dan setelah memanggil perwira
itu, ia menanyainya sudah berapa lama Dia
meninggal.
45Dan setelah tahu dari perwira itu, ia

memberikan jenazah itu kepada Yusuf.
46Dan, setelah membeli kain linen, dan

setelah menurunkan Dia, dia membungkus-Nya
dengan kain linen itu, dan membaringkan-Nya
di dalam kubur yang telah digali dari bukit
batu. Dan dia menggulingkan sebuah batu ke
pintu kubur itu.
47Dan Maria dari Magdala dan Maria ibu

Yoses melihat di mana Dia dibaringkan.

16
1Dan setelah hari Sabat berlalu, Maria
dari Magdala, dan Maria ibu Yakobus,

dan Salome membeli rempah-rempah, supaya
setelah tiba, mereka dapat mengurapi Dia.
2Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama

pekan itu, mereka tiba di kubur itu ketika
matahari terbit.
3Dan mereka berkata di antara mereka

sendiri, "Siapakah yang akan menggulingkan
batu dari pintu kubur itu bagi kita?"
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4Namun, setelah memerhatikan, mereka

melihat bahwa batu itu sudah terguling,
padahal sangat besar.
5Dan setelah masuk ke dalam kubur itu,

mereka melihat seorang muda sedang duduk
di sebelah kanan dengan mengenakan jubah
panjang putih; dan mereka keheranan.
6Namun, dia berkata kepada mereka,

"Jangan keheranan! Kamu mencari YESUS,
orang Nazaret, yang disalibkan itu. Dia
telah dibangkitkan; Dia tidak ada di sini.
Lihatlah tempat itu, tempat di mana mereka
membaringkan Dia!
7Namun, pergilah, katakanlah kepada

murid-murid-Nya dan kepada Petrus, bahwa
Dia sedang mendahului kamu ke Galilea! Di
sanalah kamu akan melihat Dia, sebagaimana
Dia telah mengatakan kepadamu."
8Dan seraya cepat-cepat keluar, mereka

lari dari kubur itu, dan rasa takut serta rasa
kagum mencekam mereka, tetapi mereka
tidak mengatakan apa pun kepada siapa pun,
karena mereka ketakutan.
9Dan pada pagi pertama pekan itu, setelah

bangkit, Dia tampak pertama-tama oleh Maria
dari Magdala, yang dari padanya Dia pernah
mengusir tujuh setan.
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10Seraya pergi, wanita itu menceritakan

kepada mereka yang pernah bersama Dia,
yang sedang berkabung dan menangis.
11Dan setelah mendengar bahwa Dia hidup

dan telah dilihat olehnya, mereka tidak
percaya.
12Dan setelah itu, Dia tampak dengan rupa

yang berbeda oleh dua orang dari antara
mereka yang sedang berjalan menuju ke
sebuah desa.
13Dan setelah pergi, mereka bercerita kepada

yang lain, dan mereka pun tidak percaya akan
hal itu.
14Sesudah itu, ketika mereka sedang duduk

makan, Dia tampak oleh mereka yang sebelas
itu; dan Dia mencela ketidakpercayaan dan
kekerasan hati mereka, karena sekalipun
melihat Dia sudah dibangkitkan, mereka tidak
percaya.
15Dan Dia berkata kepada mereka, "Dengan

pergi ke seluruh dunia, beritakanlah injil
kepada segala makhluk!
16Siapa yang percaya dan dibaptiskan, dia

akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak
percaya, dia akan dihukum.
17Dan bagi mereka yang percaya, tanda-

tanda ini akan menyertai: Mereka akan
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mengusir setan dalam Nama-Ku, mereka akan
berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru,
18mereka akan memegang ular, dan jika

mereka meminum sesuatu yang mematikan
hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan
mereka, mereka akan menumpangkan tangan
atas orang-orang sakit, dan orang-orang itu
akan memperoleh kesembuhan."
19Kemudian sesungguhnya, setelah berbicara

dengan mereka Tuhan terangkat ke surga dan
Dia duduk di sebelah kanan Allah (Elohim -
2316).
20Dan mereka itu, setelah keluar, mereka

memberitakan ke mana-mana tentang Tuhan
yang turut bekerja dan meneguhkan firman
melalui tanda-tanda yang menyertainya. Amin!



Lukas

1
1Oleh karena banyak orang telah berikhtiar
untuk menyusun suatu catatan mengenai

peristiwa-peristiwa yang tergenapi di antara
kita,
2 sebagaimana mereka yang dari semula

telah menjadi saksi mata dan pengawal firman
telah menyampaikannya kepada kita,
3 setelah dari semula menyelidiki segala

sesuatu dengan teliti, baik jugalah bagiku
untuk menuliskannya secara teratur bagimu,
hai Teofilus yang mulia,
4 supaya engkau dapat mengetahui kepastian

firman yang mengenainya engkau telah
diajarkan.
5 Pada zaman Herodes, raja Yudea, ada

seorang imam bernama Zakharia dari
kelompok Abia, dan istrinya dari keturunan
Harun juga, namanya Elisabet.
6Dan mereka keduanya benar di hadapan

Allah (Elohim - 2316), dengan terus berjalan
tanpa cela dalam segala perintah dan
peraturan Tuhan (YAHWEH - 2962).
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7Dan, tidak ada anak pada mereka, karena

Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut
usianya.
8Dan terjadilah pada saat melaksanakan

tugas keimamannya sesuai giliran kelompoknya
di hadapan Tuhan (Elohim - 2316),
9menurut kebiasaan keimaman, dia

mendapat undi untuk masuk ke dalam tempat
suci * (YAHWEH - 2962) guna membakar
dupa.
10Dan segenap kumpulan umat sedang

berdoa di luar pada saat pendupaan itu.
11Dan terlihatlah olehnya malaikat Tuhan

(YAHWEH - 2962) sedang berdiri di sebelah
kanan mezbah dupa.
12Dan ketika melihatnya, Zakharia dibuat

gelisah, dan ketakutan menimpa atasnya.
13Namun malaikat itu berkata kepadanya,

"Jangan takut, hai Zakharia! Sebab
permohonanmu sudah didengarkan dan
istrimu, Elisabet, akan melahirkan seorang
anak laki-laki bagimu, dan engkau akan
menyebut namanya Yohanes.
14Dan akan ada sukacita bagimu, dan

kegirangan besar, dan banyak orang akan
bersukacita atas kelahirannya.
15Sebab ia akan menjadi besar di hadapan

Tuhan (YAHWEH - 2962), dan dia sama sekali
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tidak meminum anggur maupun minuman
keras, dan dia akan dipenuhi Roh Kudus
bahkan sejak dari rahim ibunya.
16Dan dia akan membawa kembali banyak

dari antara bani Israel kepada Tuhan (YAHWEH
- 2962), Allah (Elohim - 2316) mereka.
17Dan dia akan berjalan mendahului

Dia dalam roh dan kuasa Elia untuk
mengembalikan hati bapak-bapak kepada
anak-anaknya dan mereka yang tidak taat
kepada kebijaksanaan orang-orang benar,
untuk mempersiapkan umat yang telah
disediakan bagi Tuhan (YAHWEH - 2962)."
18 Lalu Zakharia berkata kepada malaikat itu,

"Bagaimana aku akan mengetahui hal ini?
Sebab aku sudah tua dan istriku telah lanjut
usianya."
19Dan sambil menanggapi, malaikat itu

berkata kepadanya, "Akulah Gabriel, yang
berdiri di hadapan Allah (Elohim - 2316), dan
aku telah diutus untuk berbicara kepadamu
dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu.
20Dan lihatlah, engkau akan menjadi bisu

dan tidak dapat berbicara sampai saatnya
hal ini terjadi, sebab engkau tidak percaya
kepada perkataanku, yang akan digenapi pada
waktunya."
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21Dan umat itu sedang menanti-nantikan

Zakharia, dan mereka heran ketika dia
berlama-lama di dalam tempat suci.
22Dan ketika keluar, ia tidak dapat berbicara

kepada mereka, dan mereka menyadari bahwa
dia telah melihat suatu penglihatan di dalam
tempat suci, dan dia terus-menerus membuat
tanda isyarat kepada mereka, tetapi dia tetap
bisu.
23Dan terjadilah, ketika hari-hari

pelayanannya diselesaikan, dia pulang ke
rumahnya.
24Dan setelah hari-hari itu, Elisabet, istrinya,

mengandung. Dan dia menyembunyikan diri
selama lima bulan sambil mengatakan,
25 "Demikianlah Tuhan (YAHWEH - 2962)

telah berbuat bagiku pada waktu Dia
memerhatikan untuk menghapuskan aibku di
hadapan orang-orang."
26Dan pada bulan keenam, malaikat Gabriel

diutus oleh Allah (Elohim - 2316) ke sebuah
kota di Galilea yang bernama Nazaret,
27 kepada seorang perawan yang telah

ditunangkan dengan seorang pria bernama
Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan
itu Maria.
28Dan ketika masuk, malaikat itu berkata

kepadanya, "Salam, hai engkau yang dilimpahi
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anugerah, Tuhan (YAHWEH - 2962) besertamu,
hai engkau yang diberkati di antara para
wanita!"
29Namun setelah melihatnya, dia dibuat

bingung oleh perkataannya itu dan dia
bertanya-tanya apa maksud salam ini.
30Dan malaikat itu berkata kepadanya,

"Jangan takut Maria, sebab engkau telah
mendapat anugerah dari Allah (Elohim - 2316).
31Dan lihatlah, engkau akan mengandung di

dalam rahimmu, dan akan melahirkan seorang
anak laki-laki, dan engkau akan menyebut
Nama-Nya YESUS.
32Dia akan menjadi besar dan akan

disebut Putra Yang Mahatinggi, dan Tuhan
(YAHWEH - 2962), Allah (Elohim - 2316), akan
mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud,
leluhur-Nya.
33Dan Dia akan memerintah atas keturunan

Yakub sampai selamanya, dan kerajaan-Nya
tidak akan berakhir."
34Dan Maria berkata kepada malaikat itu,

"Bagaimana hal ini akan terjadi karena aku
belum mengenal laki-laki?"
35Dan sambil menjawab, malaikat itu berkata

kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu
dan kuasa Yang Mahatinggi akan menaungi
engkau; karena itu pula, yang dilahirkan itu
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kudus, Dia akan disebut Putra Allah (Elohim -
2316).
36Dan lihatlah, Elisabet, sanakmu itu, ia pun

sedang mengandung seorang anak laki-laki
pada masa tuanya, dan inilah bulan keenam
bagi dia yang disebut mandul.
37Sebab di hadapan Allah (Elohim - 2316)

segala perkara tidak akan mustahil."
38Dan Maria berkata, "Lihatlah, aku ini

hamba Tuhan (YAHWEH - 2962), kiranya
terjadi padaku menurut firmanmu itu!" Dan,
malaikat itu pergi dari padanya.
39Dan pada waktu itu, setelah bangun, Maria

bergegas pergi ke daerah berbukit, ke sebuah
kota di Yudea,
40 dan masuk ke rumah Zakharia dan

menyalami Elisabet.
41Dan terjadilah, ketika Elisabet mendengar

salam dari Maria, janin yang ada di dalam
rahimnya melonjak kegirangan, dan Elisabet
dipenuhi Roh Kudus.
42Dan, dia berseru dengan suara nyaring

serta berkata, "Diberkatilah engkau di antara
para wanita dan diberkatilah buah rahimmu!
43Dan, bagaimanakah hal ini bagiku,

sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku?
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44Sebab lihatlah, ketika suara salammu

sampai ke telingaku, janin di dalam rahimku
melonjak kegirangan.
45Dan berbahagialah yang percaya, karena

penggenapan atas apa yang dikatakan Tuhan
(YAHWEH - 2962) kepadanya akan terjadi."
46Dan Maria berkata, "Jiwaku mengagungkan

Tuhan (YAHWEH - 2962),
47 dan rohku bersukaria karena Allah (Elohim

- 2316) Juruselamatku,
48 sebab Dia telah memerhatikan keadaan

hamba-Nya yang hina, sebab sesungguhnya,
sejak sekarang seluruh keturunan akan
menyebut aku berbahagia.
49Sebab Yang Mahakuasa telah melakukan

hal-hal yang besar bagiku, dan Nama-Nya
adalah kudus,
50 dan rahmat-Nya dari generasi ke generasi,

bagi mereka yang takut akan Dia.
51Dia menjalankan kekuasaan dengan

tangan-Nya, Dia mencerai-beraikan orang-
orang yang takabur dalam pikiran hatinya.
52Dia menurunkan penguasa-penguasa dari

takhta, dan meninggikan orang-orang yang
rendah.
53Dia memuaskan orang-orang yang lapar

dengan hal-hal yang baik, dan menyuruh
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orang-orang yang berharta pergi dengan
tangan hampa.
54Dia menolong Israel, hamba-Nya, sebagai

pengingat rahmat-Nya,
55 sebagaimana Dia berfirman kepada leluhur

kita, kepada Abraham dan keturunannya
sampai selamanya."
56Dan, Maria tinggal bersamanya kira-kira

tiga bulan, dan dia kembali ke rumahnya.
Kelahiran Yohanes Pembaptis
57Dan bagi Elisabet, digenapilah waktunya

untuk ia bersalin, dia pun melahirkan seorang
anak laki-laki.
58Dan tetangga serta sanak saudaranya

mendengar, bahwa Tuhan (YAHWEH - 2962)
sedang melimpahkan rahmat-Nya atasnya,
dan mereka bersukacita bersamanya.
59Dan terjadilah, pada hari yang kedelapan

mereka datang untuk menyunat bayi itu dan
mereka memanggilnya berdasarkan nama
ayahnya: Zakharia.
60Dan sambil menanggapi, ibunya berkata,

"Jangan, tetapi dia harus dipanggil: Yohanes."
61Dan mereka berkata kepadanya, "Tidak

ada seorang pun di antara sanak saudaramu
yang dipanggil dengan nama itu."
62Dan mereka memberi isyarat kepada

ayahnya, dia mau anak itu dipanggil apa.
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63Dan setelah meminta batu tulis, ia

menulis dengan menyebut, "Namanya adalah
Yohanes." Dan mereka semua takjub.
64Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya

dan lidahnya, dan dia berbicara sambil
memberkati Allah (Elohim - 2316).
65Dan terjadilah ketakutan atas semua

orang yang tinggal di sekitarnya, dan semua
kejadian ini diperbincangkan di seluruh daerah
perbukitan Yudea.
66Dan semua orang yang mendengarnya,

menaruhnya di dalam hati mereka sambil
berkata, "Bayi ini akan menjadi apa kelak?"
Dan, tangan Tuhan (YAHWEH - 2962) ada
bersamanya.
67Dan Zakharia, ayahnya, dipenuhi Roh

Kudus, dan bernubuat, dengan mengatakan,
68 "Terberkatilah Tuhan (YAHWEH - 2962),

Allah (Elohim - 2316) Israel, karena Dia
melawat, dan melakukan penebusan bagi
umat-Nya.
69Dan Dia menumbuhkan tanduk

keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud,
hamba-Nya,
70 sebagaimana Dia telah berfirman melalui

mulut nabi-nabi-Nya yang kudus sejak zaman
dahulu:
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71 Penyelamatan dari musuh-musuh kita, dan

dari tangan semua orang yang membenci kita,
72untuk menunjukkan rahmat terhadap

leluhur kita, dan supaya perjanjian kudus-Nya
diingat,
73 yaitu sumpah yang telah Dia ikrarkan

kepada Abraham, leluhur kita;
74untuk mengaruniakan kepada kita, setelah

diluputkan dari tangan musuh-musuh kita,
agar beribadah kepada-Nya tanpa rasa takut,
75 dalam kekudusan dan kebenaran di

hadapan-Nya sepanjang masa hidup kita.
76Dan engkau, hai anak, engkau akan disebut

nabi dari Yang Mahatinggi, sebab engkau akan
berjalan mendahului Tuhan (YAHWEH - 2962)
untuk mempersiapkan jalan-jalan-Nya;
77untuk memberikan pengertian tentang

keselamatan kepada umat-Nya, melalui
penghapusan dosa-dosa mereka,
78 oleh belas kasihan rahmat Allah (Elohim -

2316) kita, yang dengannya fajar dari tempat
tinggi akan melawat kita,
79untuk menyinari mereka yang tinggal

dalam kegelapan dan dalam bayang-bayang
maut, untuk menuntun kaki kita ke jalan damai
sejahtera."
80Dan anak itu bertambah besar dan

dikuatkan terus dalam roh, dan dia berada di
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padang gurun sampai pada hari penampakan
dirinya kepada Israel.

2
1Dan terjadilah pada masa itu, sebuah
keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar

seluruh penduduk didaftarkan.
2 Pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika

Kirenius memerintah atas Siria.
3Dan semua orang pergi, masing-masing ke

kotanya sendiri, untuk didaftarkan.
4Dan Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota

Nazaret, ke Yudea, ke kota Daud yang disebut
Betlehem, karena dia berasal dari keluarga
dan garis keturunan Daud,
5untuk mendaftarkan diri bersama Maria,

wanita yang telah dipertunangkan dengannya,
yang sedang mengandung.
6Dan terjadilah, ketika mereka berada di

sana, waktu untuk ia bersalin telah digenapi,
7 dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang

sulung. Dan dia membungkusnya dengan
lampin, dan membaringkannya di dalam
palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka
di rumah penginapan.
8Dan di wilayah yang sama, para gembala

sedang tinggal di padang dan ternak mereka.
9Dan tampaklah seorang malaikat Tuhan

(YAHWEH - 2962) tiba-tiba berdiri di dekat
mereka dan kemuliaan Tuhan (YAHWEH -
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2962) menyinari mereka dan mereka dicekam
ketakutan yang luar biasa.
10Dan malaikat itu berkata kepada

mereka, "Jangan takut, karena lihatlah, aku
memberitakan kabar baik kepadamu, suatu
sukacita besar yang akan terjadi bagi segala
bangsa,
11 karena pada hari ini telah dilahirkan

bagimu seorang Juruselamat, yaitu Kristus,
Tuhan, di kota Daud.
12Dan inilah tandanya bagimu: Engkau akan

menemui seorang bayi yang dibungkus dengan
lampin, terbaring dalam palungan."
13Dan tiba-tiba ada bersama malaikat itu

sekumpulan bala tentara surga sambil memuji
Allah (Elohim - 2316) dan berkata,
14 "Kemulian bagi Allah (Elohim - 2316) di

tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera
di bumi di antara manusia yang berkenan!"
15Dan terjadilah, ketika para malaikat itu

pergi dari mereka ke surga, dan orang-orang
itu, yaitu para gembala, berkata seorang
terhadap yang lain, "Sesungguhnya kita harus
melintas sampai ke Betlehem dan melihat
kejadian yang telah terjadi ini, yang telah
Tuhan (YAHWEH - 2962) beritahukan kepada
kita."
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16Dan dengan bergegas, mereka pergi dan

mendapati baik Maria dan Yusuf maupun bayi
itu, yang sedang terbaring dalam palungan.
17Dan setelah melihat, mereka memberitakan

perkataan yang telah dikatakan kepada mereka
mengenai bayi itu.
18Dan semua orang yang mendengarnya

heran akan apa yang dikatakan oleh para
gembala itu kepada mereka.
19Namun Maria menyimpan semua kejadian

ini, sambil merenungkan dalam hatinya.
20Dan para gembala itu pulang sambil

memuliakan dan memuji Allah (Elohim - 2316)
atas segala sesuatu yang telah mereka dengar
dan lihat sebagaimana telah dikatakan kepada
mereka.
21Dan, ketika delapan hari telah digenapi

untuk menyunatkan bayi itu, Nama-Nya pun
disebut YESUS, Nama yang disebutkan oleh
malaikat sebelum Dia dikandung di dalam
rahim.
22Dan ketika hari-hari penahiran mereka

telah digenapi menurut torat Musa,
mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk
menyerahkan-Nya kepada Tuhan (YAHWEH -
2962),
23 sebagaimana yang telah tertulis di dalam

torat Tuhan (YAHWEH - 2962), "Setiap anak



LUKAS 2.24–30 14

laki-laki yang membuka rahim, akan disebut
kudus bagi Allah (YAHWEH - 2962),"
24 dan untuk mempersembahkan kurban

menurut apa yang telah dikatakan di dalam
torat Tuhan (YAHWEH - 2962), "Sepasang
burung tekukur atau dua ekor anak burung
merpati."
25Dan lihatlah! Ada seorang pria di Yerusalem

namanya Simeon, dan orang ini benar juga
saleh, sedang menantikan penghiburan bagi
Israel, dan Roh Kudus ada padanya.
26Dan kepadanya telah dinubuatkan oleh

Roh Kudus, sebelum ia melihat Mesias Tuhan
(YAHWEH - 2962), tidak akan menghadapi
kematian.
27Dan dia datang dalam Roh ke bait suci,

ketika itu juga kedua orang tua itu membawa
masuk bayi YESUS agar mereka melakukan
terhadap Dia sesuai dengan kebiasaan torat.
28Dan dia menerima-Nya dengan kedua

tangannya, dan dia memberkati Allah (Elohim
- 2316) dan berkata,
29 "Sekarang, ya * (YAHWEH - 1203), biarlah

hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai
dengan firman-Mu.
30Sebab mataku telah melihat keselamatan

dari pada-Mu,
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31 yang telah Engkau sediakan secara terbuka

bagi segala bangsa
32 --terang bagi penyingkapan bangsa-bangsa

lain dan kemuliaan umat-Mu Israel."
33Baik Yusuf, maupun ibu-Nya, menjadi

heran atas hal-hal yang dikatakan mengenai
Dia.
34Dan Simeon memberkati mereka dan

berkata kepada Maria, ibu-Nya, "Lihat, Dia
ditetapkan sebagai kejatuhan dan kebangunan
banyak orang di Israel, dan sebagai tanda
yang diperbantahkan,
35 dan juga, sebuah pedang akan menembus

jiwamu sehingga pikiran dari hati banyak
orang dapat disingkapkan."
36Dan adalah Hana, seorang nabiah, anak

perempuan Fanuel, dari suku Asher, yang telah
bertambah lanjut dalam usia, yang pernah
hidup bersama seorang suami selama tujuh
tahun sejak masa perawannya.
37Dan dia seorang janda kira-kira delapan

puluh empat tahun, yang tidak pernah
beranjak dari bait suci, beribadah siang dan
malam dengan puasa dan doa.
38Dan pada saat itu, sambil berdiri dia

mengucap syukur kepada Allah (YAHWEH -
2316) dan berbicara mengenai Dia kepada
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semua orang yang menantikan penebusan di
Yerusalem.
39Dan ketika mereka telah menyelesaikan

segala sesuatu menurut torat Tuhan (YAHWEH
- 2962), mereka kembali ke Galilea, ke
Nazaret, kota mereka.
40Dan anak itu bertumbuh dan diperkuat

dalam Roh, semakin dipenuhi hikmat dan
anugerah Allah (Elohim - 2316) ada pada-Nya.
41Dan kedua orang tua-Nya pergi ke

Yerusalem setiap tahun pada perayaan Paskah.
42Ketika Dia berumur dua belas tahun,

mereka naik ke Yerusalem sesuai dengan
kebiasaan perayaan itu.
43Dan setelah selesai hari-hari itu, pada

waktu mereka pulang, YESUS, anak mereka,
tetap tinggal di Yerusalem, dan Yusuf, juga
ibu-Nya, tidak tahu.
44Dan, mereka terus menempuh sehari

perjalanan dan mencari Dia di antara sanak
saudara dan di antara orang-orang yang kenal
karena mengira Dia ada dalam rombongan.
45Namun, karena tidak menemukan Dia,

mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari
Dia.
46Dan terjadilah, sesudah tiga hari mereka

menemukan Dia di dalam bait suci, sedang
duduk di tengah-tengah para guru dan
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mendengarkan mereka serta menanyai
mereka.
47Dan semua orang yang mendengarkan

Dia, kagum atas pemahaman dan jawaban-
jawaban-Nya.
48Dan ketika melihat Dia, mereka tercengang

dan ibu-Nya berkata kepada-Nya, "Nak,
mengapa Engkau berbuat demikian terhadap
kami? Lihatlah, ayah-Mu dan aku mencari
Engkau dengan cemas."
49Namun Dia berkata kepada mereka,

"Mengapa kamu mencari Aku? Tidak tahukah
kamu bahwa seharusnyalah Aku berada dalam
urusan-urusan Bapa-Ku?"
50Akan tetapi mereka tidak memahami

firman yang telah Dia katakan kepada mereka.
51Dan Dia, dengan tunduk kepada mereka,

Dia turun juga bersama mereka dan tiba
di Nazaret. Dan ibu-Nya menyimpan semua
firman ini di dalam hatinya.
52Dan YESUS bertumbuh dalam hikmat dan

kedewasaan dan dalam anugerah di hadapan
Allah (Elohim - 2316) dan manusia.

3
1Dan pada tahun kelima belas
pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika

Pontius Pilatus menjadi gubernur di Yudea,
dan Herodes menjadi raja wilayah di Galilea,
dan Filipus, saudaranya, menjadi raja wilayah
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Iturea dan wilayah Trakhonitis, dan Lisanias
menjadi raja wilayah Abilene,
2 pada masa Hanas dan Kayafas menjadi

imam besar, datanglah firman Allah (Elohim
- 2316) kepada Yohanes, anak Zakharia, di
padang gurun.
3Dan dia datang ke seluruh wilayah

sekitar Yordan untuk memberitakan baptisan
pertobatan sebagai penghapusan dosa,
4 sebagaimana yang telah tertulis di dalam

kitab perkataan Nabi Yesaya yang mengatakan,
"Suatu suara yang berseru-seru di padang
gurun: Persiapkanlah jalan Tuhan (YAHWEH -
2962), buatlah lurus alur-alur-Nya.
5Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap

gunung dan bukit akan direndahkan, yang
berliku-liku akan menjadi lurus dan yang
berlekuk-lekuk menjadi jalan yang rata,
6 dan semua manusia akan melihat

keselamatan dari Tuhan (Elohim - 2316)."
7 Lalu, ia berkata kepada kerumunan orang

yang keluar untuk dibaptis olehnya, "Hai
keturunan ular beludak, siapakah yang
memberitahukan kepada kamu supaya
melarikan diri dari murka yang akan datang?
8Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang

sesuai dengan pertobatan, dan jangan mulai
berkata dalam dirimu: Kami memiliki bapak,
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Abraham! Sebab, aku berkata kepadamu
bahwa Allah (Elohim - 2316) sanggup
membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari
batu-batu ini.
9Dan sekarang pun, kapak sudah diletakkan

pada akar pepohonan. Sebab itu, setiap pohon
yang tidak menghasilkan buah yang baik akan
ditebang dan dibuang ke dalam api."
10Dan, kerumunan orang itu menanyainya

sambil berkata, "Lalu, kami harus melakukan
apa?"
11Dan seraya menjawab, ia berkata kepada

mereka, "Siapa yang mempunyai dua helai
pakaian, hendaklah dia memberi kepada yang
tidak mempunyai; dan siapa yang mempunyai
makanan, hendaklah dia melakukan hal yang
sama."
12Dan datanglah pula para pemungut cukai

untuk dibaptiskan, dan mereka berkata
kepadanya, "Guru, kami harus melakukan
apa?"
13Dan, dia berkata kepada mereka, "Jangan

lagi menagih lebih banyak daripada yang telah
diperintahkan kepadamu!"
14Dan yang bertugas sebagai prajurit pun

menanyainya, dengan berkata, "Dan kami,
kami harus melakukan apa?" Dan dia berkata
kepada mereka, "Jangan lagi memeras atau
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menyampaikan tuduhan palsu, melainkan
hendaklah kamu dicukupi dengan gajimu."
15Dan ketika orang-orang itu sedang menanti

dan semua bertanya-tanya dalam hatinya
tentang Yohanes, mungkinkah dia itu Mesias?
16Yohanes menjawab kepada semua orang

dengan mengatakan, "Sesungguhnya, aku
membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang
lebih kuat daripadaku akan datang, yang untuk
melepaskan tali kasut-Nya pun aku tidak layak,
Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus
dan dengan api;
17 yang di tangan-Nya ada alat pengirik-

Nya, dan Dia akan membersihkan lantai
pengirikan-Nya, dan akan mengumpulkan
gandum ke dalam lumbung-Nya, tetapi Dia
akan membakar jerami dengan api yang tidak
terpadamkan."
18Dan kemudian sesungguhnya, dengan

menasihatkan banyak hal lainnya, dia
menginjili bangsa itu.
19Namun, Herodes, raja wilayah, setelah

ditempelak olehnya mengenai Herodias, istri
Filipus, saudaranya, dan mengenai segala
yang jahat yang telah Herodes lakukan,
20 dia menambahkan juga hal-hal ini ke atas

semuanya, dan dia menjebloskan Yohanes ke
dalam penjara.
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21Dan terjadilah, pada waktu seluruh orang

banyak itu dibaptis, YESUS pun dibaptis, dan
ketika berdoa, langit pun terbuka,
22 dan Roh Kudus turun ke atas-Nya dalam

wujud lahiriah seperti seekor burung merpati
dan terdengarlah suara dari langit yang
berkata, "Engkaulah Putra-Ku Yang Terkasih,
kepada-Mu Aku berkenan."
23Dan YESUS sendiri berumur kira-kira tiga

puluh tahun ketika memulai kehadiran-Nya.
Dia dianggap sebagai anak Yusuf, anak Eli,
24 anak Matat, anak Lewi, anak Malkhi, anak

Yanai, anak Yusuf,
25 anak Matatias, anak Amos, anak Nahum,

anak Hesli, anak Nagai,
26 anak Maat, anak Matatias, anak Simei,

anak Yusuf, anak Yehuda,
27 anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel,

anak Sealtiel, anak Neri,
28 anak Malkhi, anak Addi, anak Kosam, anak

Elmadam, anak Er,
29 anak Yose, anak Eliezer, anak Yorim, anak

Matat, anak Lewi,
30 anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf,

anak Yonam, anak Elyakim,
31 anak Melea, anak Mena, anak Matata, anak

Natan, anak Daud,
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32 anak Isai, anak Obed, anak Boaz, anak

Salmon, anak Nahason,
33 anak Aminadab, anak Aram, anak Hezron,

anak Perez, anak Yehuda,
34 anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham,

anak Terah, anak Nahor,
35 anak Serug, anak Rehu, anak Peleg, anak

Eber, anak Shalah,
36 anak Kenan, anak Arpakhsad, anak Sem,

anak Nuh, anak Lamekh,
37 anak Metusalah, anak Henokh, anak Yared,

anak Mahalaleel, anak Kenan,
38 anak Enos, anak Set, anak Adam, anak

Allah (Elohim - 2316).

4
1Dan, YESUS yang penuh Roh Kudus
kembali dari Yordan, dan Dia dipimpin oleh

Roh itu ke padang gurun
2untuk dicobai oleh si iblis empat puluh hari.

Dia tidak makan apa pun selama hari-hari itu
dan setelah hari-hari itu digenapi, akhirnya Dia
lapar.
3Dan, si iblis berkata kepada-Nya, "Jika

Engkau adalah Putra Allah (Elohim - 2316),
katakanlah kepada batu ini supaya dia menjadi
roti."
4Dan YESUS menjawab kepadanya, dengan

mengatakan, "Telah tertulis: Manusia hidup



LUKAS 4.5–10 23

bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap
firman * (Elohim - 0)."
5Dan, sambil membawa Dia naik ke sebuah

gunung yang tinggi, si iblis memperlihatkan
kepada-Nya seluruh kerajaan dunia dalam
waktu sesaat.
6Dan si iblis berkata kepada-Nya, "Aku

akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan
kemuliaannya kepada-Mu, sebab hal itu telah
diserahkan kepadaku, dan kepada siapa saja
yang aku kehendaki, akan aku berikan.
7Sebab itu, jika Engkau menyembah di

hadapanku, semua itu akan menjadi milik-Mu."
8Dan sambil menanggapi, YESUS berkata

kepadanya, "Enyahlah ke belakang-Ku, hai
Satan! Sebab telah tertulis: Engkau harus
menyembah Tuhan (YAHWEH - 2962), Allahmu
(Elohimmu - 2316), dan hanya kepada-Nya
engkau beribadah!"
9Dan, dia membawa-Nya ke Yerusalem dan

menempatkan Dia di atas puncak bait suci
serta berkata kepada-Nya, "Jika Engkau adalah
Putra Allah (Elohim - 2316), jatuhkanlah
diri-Mu dari sini ke bawah,
10 sebab telah tertulis: Tentang Engkau,

Dia akan memberi perintah kepada para
malaikat-Nya untuk melindungi Engkau,
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11 dan: Mereka akan menatang Engkau di atas

tangan, supaya Engkau tidak membenturkan
kaki-Mu pada batu."
12Dan sambil menanggapi, YESUS berkata

kepadanya, "Telah difirmankan: Engkau jangan
mencobai Tuhan (YAHWEH - 2962), Allahmu
(Elohimmu - 2316)."
13Dan setelah mengakhiri semua pencobaan,

si iblis pergi dari pada-Nya sampai pada suatu
saat.
14Dan, YESUS dalam kuasa Roh kembali ke

Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia ke
seluruh wilayah sekitar itu.
15Dan Dia mengajar di dalam sinagoga-

sinagoga mereka, seraya dimuliakan oleh
semua orang.
16Dan, Dia datang ke Nazaret, tempat

Dia telah dibesarkan. Dan pada hari Sabat,
sesuai dengan kebiasaan-Nya, Dia masuk ke
sinagoga, dan berdiri untuk membaca.
17Dan diberikanlah kepada-Nya kitab Nabi

Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, Dia
menemukan bagian yang telah tertulis,
18 "Roh Tuhan (YAHWEH - 2962) ada

pada-Ku, karena Dia telah mengurapi
Aku, untuk menginjil kepada orang-orang
miskin, Dia telah mengutus Aku, untuk
menyembuhkan orang-orang yang hancur



LUKAS 4.19–24 25

hati, untuk mengkhotbahkan pembebasan
bagi para tawanan, dan pemulihan penglihatan
bagi orang-orang buta, untuk mengutus dalam
kebebasan orang-orang yang tertindas.
19Untuk mengkhotbahkan tahun perkenan

Tuhan (YAHWEH - 2962)."
20Dan, setelah menutup kitab itu, seraya

mengembalikannya kepada pengawal, Dia
pun duduk, dan mata semua orang di
dalam sinagoga itu terus-menerus menatap
kepada-Nya.
21Dan Dia mulai berbicara kepada mereka,

"Hari ini nas ini telah digenapi dalam
pendengaranmu."
22Dan semua orang bersaksi atas Dia dan

mereka kagum atas firman anugerah yang
keluar dari mulut-Nya, dan mereka berkata,
"Bukankah Dia ini anak Yusuf?"
23Dan Dia berkata kepada mereka, "Tentu

kamu akan mengatakan perumpamaan
ini kepada-Ku: Hai Tabib, sembuhkanlah
diri-Mu sendiri; sebanyak apa yang terjadi di
Kapernaum yang telah kami dengar, lakukanlah
juga di sini, di tempat asal-Mu!"
24Dan Dia berkata, "Sesungguhnya Aku

berkata kepadamu: Tidak ada seorang nabi
pun yang diterima di tempat asalnya.
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25Namun atas dasar kebenaran, Aku berkata

kepadamu: Pada zaman Elia, ketika langit
tertutup selama tiga tahun dan enam bulan,
saat terjadi kelaparan hebat atas seluruh
negeri itu, ada banyak janda di Israel,
26 tetapi Elia tidak diutus kepada seorang pun

dari antara mereka, kecuali ke Sarfat di Sidon,
kepada seorang janda.
27Dan banyak orang kusta di Israel pada

zaman Nabi Elisa tetapi tidak seorang pun dari
antara mereka ditahirkan, kecuali Naaman
orang Siria."
28Dan, ketika mendengar hal-hal itu, semua

orang di sinagoga itu dipenuhi amarah.
29Dan sambil berdiri mereka mengusir Dia ke

luar dari kota itu, dan membawa Dia sampai ke
lereng bukit, tempat di atasnya kota mereka
didirikan, untuk melemparkan-Nya ke bawah.
30Namun sambil menerobos melalui

tengah-tengah mereka, Dia pergi.
31Dan, Dia turun ke Kapernaum, sebuah kota

di Galilea. Dan Dia mengajar mereka pada
hari-hari Sabat.
32Dan mereka takjub atas pengajaran-Nya

karena perkataan-Nya itu dengan otoritas.
33Dan di dalam sinagoga itu, ada seorang

pria yang memiliki roh setan yang najis dan
dia berteriak dengan suara nyaring,
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34 seraya mengatakan, "Hai, YESUS orang

Nazaret, ada apakah dengan kami dan
Engkau? Apakah Engkau datang untuk
membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau:
Yang Kudus dari Allah (Elohim - 2316)."
35Dan, YESUS menghardiknya, dengan

berkata, "Diamlah, dan keluarlah dari
padanya!" Dan sambil menghempaskannya
ke tengah-tengah, keluarlah setan itu dari
padanya, tanpa menyakitinya sama sekali.
36Dan rasa takjub melanda atas semua

orang, dan mereka berbicara seorang terhadap
yang lain, dengan mengatakan, "Perkataan
apa ini, sehingga dengan otoritas dan kuasa,
Dia memberi perintah kepada roh-roh najis,
dan mereka pun keluar?"
37Dan menyebarlah kabar tentang Dia ke

seluruh tempat di wilayah sekitar itu.
38Dan setelah beranjak dari sinagoga itu,

Dia masuk ke dalam rumah Simon. Dan ibu
mertua Simon sedang terserang demam yang
tinggi dan mereka meminta Dia berkenaan
dengan hal itu.
39Maka sambil berdiri di sisinya, Dia

menghardik demam itu, dan demam itu
pun meninggalkannya. Dan, segera setelah
bangun, dia melayani mereka.
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40Dan ketika matahari terbenam, semua

orang membawa kepada-Nya sedemikian
banyak orang yang menderita kelemahan
tubuh dengan berbagai macam penyakit.
Dan sambil meletakkan kedua tangan pada
masing-masing orang di antara mereka, Dia
menyembuhkan mereka.
41Dan setan-setan pun keluar dari banyak

orang sambil berteriak, dan berkata,
"Engkaulah Mesias, Putra Allah (Elohim -
2316)!" Dan dengan menghardik, Dia tidak
mengizinkan mereka mengatakannya, karena
mereka tahu Dia adalah Mesias.
42Dan ketika menjelang siang, sambil keluar,

Dia pergi ke suatu tempat yang tandus, dan
kerumunan orang mencari Dia dan datang
kepada-Nya serta menahan Dia supaya jangan
pergi dari mereka.
43Namun Dia berkata kepada mereka,

"Seharusnyalah Aku menginjilkan kerajaan
Allah (Elohim - 2316) kepada kota-kota yang
lain juga, karena untuk itulah Aku diutus."
44Dan Dia terus berkhotbah di dalam

sinagoga-sinagoga di Galilea.

5
1Dan terjadilah, ketika kerumunan orang
mengerumuni Dia untuk mendengarkan

firman Allah (Elohim - 2316) dan Dia sedang
berdiri di tepi danau Genesaret,
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2Dia pun melihat dua buah perahu sedang

sandar di tepi danau, dan setelah pergi dari
padanya, nelayan-nelayan itu membersihkan
jalanya,
3 dan, sambil naik ke dalam salah satu perahu

itu, yakni milik Simon, Dia memintanya agar
menghelanya sedikit jauh dari pantai, dan,
sambil duduk, Dia mengajar kerumunan orang
itu dari perahu itu.
4Dan ketika Dia selesai berbicara, Dia

berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat
yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk
penangkapan ikan."
5Dan sambil menjawab, Simon berkata

kepada-Nya, "Tuan, setelah berjerih lelah
sepanjang malam, kami tidak memperoleh apa
pun, tetapi karena perkataan-Mu, aku akan
menebarkan jala itu."
6Dan setelah melakukan hal itu, mereka

menangkap sejumlah besar ikan dan jala
mereka pun mulai terkoyak.
7Dan, mereka memberi isyarat kepada

mereka yang menjadi mitra yang ada di perahu
lain agar datang membantu mereka. Dan
mereka datang serta mengisi kedua perahu itu
sehingga keduanya hampir tenggelam.
8Dan setelah menyaksikannya, Simon Petrus

bersujud di lutut YESUS, sambil berkata,
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"Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini
seorang berdosa."
9Sebab rasa takjub menghinggapi dia dan

semua orang yang ada bersamanya atas
penangkapan ikan-ikan yang telah mereka
hasilkan.
10Dan demikian jugalah Yakobus dan

Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang
merupakan teman semitra dari Simon. Dan
YESUS berkata kepada Simon, "Jangan
takut, mulai sekarang engkau akan menjala
manusia."
11Dan, sesudah menarik perahu-perahu

itu ke darat, setelah meninggalkan segala
sesuatu, mereka pun mengikut kepada-Nya.
12Dan terjadilah, ketika Dia berada di suatu

kota, dan lihatlah, ada seorang pria yang
penuh dengan kusta. Dan, ketika melihat
YESUS, sambil tersungkur dengan mukanya,
dia memohon kepada-Nya dengan berkata,
"Tuan, jika Engkau mau, Engkau dapat
menahirkan aku."
13Dan dengan mengulurkan tangan, Dia

menjamahnya sambil berkata, "Aku mau,
biarlah engkau ditahirkan!" Dan seketika itu
juga kusta itu lenyap dari padanya.
14Dan, Dia memberi perintah kepadanya agar

tidak mengatakan kepada siapa pun, "Tetapi
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seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada
imam dan bawalah persembahan berkenaan
dengan penahiranmu seperti yang telah Musa
perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka."
15Namun kabar tentang Dia makin tersebar,

dan kerumunan orang banyak berkumpul
untuk mendengarkan dan untuk disembuhkan
oleh-Nya dari kelemahan-kelemahan mereka.
16Namun, Dia menarik diri ke padang gurun

dan berdoa.
17Dan terjadilah juga pada suatu hari,

ketika Dia sedang mengajar, duduklah pula
orang-orang Farisi dan para pengajar torat
yang datang dari semua desa di Galilea, dan
Yudea, serta Yerusalem, dan kuasa Tuhan
(YAHWEH - 2962) hadir untuk menyembuhkan
mereka.
18Dan tampaklah orang-orang yang

mengusung seorang yang terserang
kelumpuhan, di atas sebuah tempat tidur, dan
mereka berusaha membawanya masuk dan
meletakkan di hadapan-Nya.
19Namun, karena tidak mendapatkan cara

bagaimana mereka dapat membawanya
masuk sehubungan dengan kerumunan orang
itu, setelah naik ke atas atap rumah, mereka
menurunkannya melalui atap itu bersama
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tempat tidurnya ke tengah-tengah, ke hadapan
YESUS.
20Dan ketika melihat iman mereka,

Dia berkata kepadanya, "Hai manusia,
dosa-dosamu telah diampunkan kepadamu!"
21Dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi

itu mulai bertanya-tanya, "Siapakah Dia ini
yang mengatakan hujatan? Siapakah yang
dapat mengampunkan dosa kecuali Allah
(Elohim - 2316) saja?"
22Dan setelah mengetahui sepenuhnya

pergunjingan mereka, sambil menanggapi,
Dia berkata kepada mereka, "Kamu
mempertanyakan apa dalam hatimu?
23Manakah yang lebih mudah mengatakan:

Dosa-dosamu sudah diampunkan, atau
mengatakan: Bangun dan berjalanlah?
24Namun agar kamu mengetahui, bahwa

Anak Manusia itu mempunyai otoritas atas
bumi untuk mengampunkan dosa." Dia berkata
kepada orang yang diserang kelumpuhan itu,
"Aku berkata kepadamu: Bangunlah, dan
sambil mengangkat tempat tidurmu, pulanglah
ke rumahmu!"
25Dan seketika itu juga, dengan berdiri di

hadapan mereka, seraya mengangkat tempat
yang di atasnya dia terbaring, pulanglah dia ke
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rumahnya sambil memuliakan Allah (Elohim -
2316).
26Maka rasa kagum menerpa semua orang,

dan mereka memuliakan Allah (Elohim - 2316)
dan dipenuhi rasa takut, sambil berkata, "Hari
ini kami telah menyaksikan hal-hal yang ajaib."
27Dan sesudah peristiwa ini, Dia keluar dan

melihat seorang pemungut cukai dengan nama
Lewi, sedang duduk di balai cukai dan Dia
berkata kepadanya, "Ikutlah Aku!"
28Dan dengan meninggalkan segala sesuatu,

seraya bangkit, ia mengikut kepada-Nya.
29Dan Lewi mengadakan sebuah perjamuan

besar bagi Dia di rumahnya. Dan kerumunan
besar pemungut cukai dan orang-orang
lainnya yang ada bersamanya hadir untuk
duduk makan bersama.
30Dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi

bersungut-sungut kepada murid-murid-Nya,
seraya berkata, "Mengapa kamu makan dan
minum bersama para pemungut cukai dan
orang-orang berdosa?"
31Dan sambil menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Mereka yang sehat tidak
mempunyai kebutuhan akan tabib, melainkan
mereka yang menderita sakit.
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32Aku datang tidak untuk memanggil

orang-orang benar, melainkan orang-orang
berdosa untuk pertobatan."
33Namun mereka berkata kepada-Nya,

"Mengapa murid-murid Yohanes sering
berpuasa dan berdoa, demikian juga murid-
murid orang Farisi, tetapi para murid-Mu
makan dan minum?"
34Namun Dia berkata kepada mereka, "Kamu

tidak mungkin untuk membuat para pengiring
mempelai berpuasa sementara mempelai pria
ada bersama mereka.
35Namun saatnya akan tiba juga, ketika

mempelai pria diambil dari mereka, pada saat
itulah mereka akan berpuasa pada hari-hari
itu."
36Dan Dia pun mengatakan sebuah

perumpamaan kepada mereka, "Tidak seorang
pun menambalkan secarik kain dari jubah
yang baru pada jubah yang lama. Dan jika
tidak, yang baru pun akan robek, dan yang
lama tidak cocok dengan secarik kain dari
yang baru.
37Demikian juga tidak seorang pun

memasukkan anggur yang baru ke dalam
kirbat yang tua, dan jika tidak, anggur yang
baru itu akan mengoyakkan kirbat itu, dan
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dia pun tertumpahlah, dan kirbat itu pun
hancurlah.
38Namun, anggur yang baru harus

dimasukkan ke dalam kirbat yang baru, dan
terpeliharalah keduanya.
39Dan tidak pernah seorang pun yang

meminum anggur lama tiba-tiba menginginkan
anggur baru, karena dia berkata: Yang lama
itu lebih baik."

6
1Dan terjadilah, pada hari Sabat utama
yang kedua, Dia melintas melalui ladang

gandum dan murid-murid-Nya memetik bulir-
bulir gandum, dan setelah menggosok-gosok
dengan tangannya, mereka memakannya.
2Namun beberapa dari orang-orang Farisi

berkata kepada mereka, "Mengapa kamu
melakukan apa yang tidak boleh dilakukan
pada hari Sabat?"
3Dan sambil menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Tidak pernahkah kamu
membaca ini, Daud melakukan apa ketika dia
dan orang-orang yang ada bersamanya lapar?
4Bagaimana dia masuk ke dalam bait Allah

(Elohim - 2316), dan mengambil roti sajian
dan memakannya dan bahkan memberikannya
kepada orang-orang yang bersamanya, yang
tidak boleh memakannya, kecuali para imam
saja."
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5Dan Dia berkata kepada mereka, "Anak

Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga."
6Dan terjadilah juga, pada hari Sabat yang

lain, Dia masuk ke sinagoga dan mengajar.
Dan di sana pun ada seorang pria yang layu
tangan kanannya.
7Dan, para ahli kitab serta orang-orang Farisi

mengamati Dia kalau-kalau pada hari Sabat
Dia akan menyembuhkan, sehingga mereka
dapat menemukan suatu tuduhan terhadap
Dia.
8Namun Dia sudah mengetahui pikiran

mereka, dan Dia berkata kepada orang yang
memiliki tangan yang layu itu, "Bangunlah dan
berdirilah ke tengah-tengah!" Dan dia bangkit
berdiri.
9Kemudian YESUS berkata kepada mereka,

"Aku akan menanyaimu sesuatu: Manakah
yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat
baik atau berbuat jahat, menyelamatkan jiwa
atau membinasakan?"
10Dan sambil memandang berkeliling

mereka semua, Dia berkata kepada orang itu,
"Ulurkanlah tanganmu!" Dan dia melakukan
demikian, dan tangannya itu dipulihkan
seutuhnya seperti yang lainnya.
11Namun mereka dipenuhi dengan amarah,

dan berbicara seorang terhadap yang lain, apa
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yang sekiranya akan mereka lakukan terhadap
YESUS.
12Dan terjadilah pada waktu itu, Dia keluar

ke bukit untuk berdoa. Dan Dia melewatkan
semalam penuh dalam doa kepada Allah
(Elohim - 2316).
13Dan ketika hari menjelang siang, Dia

memanggil murid-murid-Nya dan memilih dua
belas orang dari antara mereka, yang juga Dia
namai rasul-rasul.
14Simon yang juga bernama Petrus, dan

Andreas, saudaranya, Yakobus dan Yohanes,
Filipus dan Bartolomeus,
15Matius dan Tomas, Yakobus anak Alfeus,

dan Simon yang disebut orang Zelot,
16Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot

yang bahkan menjadi pengkhianat.
17Dan setelah turun bersama mereka, Dia

berdiri di tempat yang datar. Dan kerumunan
murid-murid-Nya dan sekumpulan besar orang
banyak dari seluruh Yudea dan Yerusalem,
serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon,
mereka berdatangan untuk mendengarkan Dia
dan untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit
mereka;
18 juga mereka yang disiksa oleh roh-roh

najis, dan mereka pun disembuhkan.
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19Dan seluruh kerumunan orang itu berusaha

untuk menjamah Dia, karena kuasa dari
pada-Nya keluar dan menyembuhkan semua
orang.
20Dan seraya melayangkan matanya kepada

para murid-Nya, Dia berkata, "Berbahagialah
kamu yang miskin, karena kerajaan Allah
(Elohim - 2316) adalah milikmu.
21Berbahagialah kamu yang sekarang lapar,

karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah
kamu yang sekarang menangis, karena kamu
akan tertawa.
22Berbahagialah kamu manakala orang-

orang membenci kamu, dan manakala mereka
mengucilkan kamu, dan mencaci maki serta
menyingkirkan namamu sebagai yang jahat
karena Anak Manusia.
23 Pada hari itu, bersukacitalah dan

bergembiralah, karena lihatlah, upahmu besar
di surga! Karena berkaitan dengan hal itu, para
leluhur mereka selalu melakukannya kepada
para nabi."
24 "Namun celakalah bagimu orang-orang

kaya, karena kamu telah memperoleh
kesenanganmu!
25Celakalah bagimu yang telah dikenyangkan,

karena kamu akan lapar! Celakalah kamu yang
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sekarang tertawa, karena kamu akan meratap
dan menangis!
26Celakalah bagimu jika semua orang

membicarakan kamu dengan baik; karena
dengan cara demikianlah para leluhur mereka
telah berlaku terhadap nabi-nabi palsu."
27 "Namun Aku berkata kepadamu yang

sedang mendengarkan: Kasihilah musuh-
musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka
yang membenci kamu,
28 berkatilah orang-orang yang mengutuk

kamu, dan berdoalah bagi mereka yang
menghina kamu.
29Kepada mereka yang menamparmu pada

satu pipi, tawarkanlah juga yang lain. Dan
terhadap orang yang mengambil jubah dari
padamu, juga pakaian, kamu tidak boleh
menghalanginya.
30Dan kepada setiap orang yang memintai

kamu, berikanlah, dan jangan meminta
kembali dari orang yang mengambil
kepunyaanmu.
31Dan sebagaimana kamu menghendaki

supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah
demikian juga kepada mereka.
32Dan jika kamu mengasihi orang yang

mengasihi kamu, apakah anugerahnya
bagimu? Sebab orang-orang berdosa pun
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mengasihi orang-orang yang mengasihi
mereka.
33Dan jika kamu berbuat baik terhadap

orang yang berbuat baik kepadamu, apakah
anugerahnya bagimu? Sebab orang-orang
berdosa pun melakukannya.
34Dan jika kamu meminjamkan sesuatu yang

dari padanya kamu berharap untuk menerima
sesuatu, apakah anugerahnya bagimu? Sebab
orang-orang berdosa pun meminjamkan
kepada orang-orang berdosa supaya mereka
dapat menerima kembali sebanyak itu.
35Namun, kasihilah musuh-musuhmu dan

berbuatlah baik serta pinjamkanlah dengan
tidak mengharapkan balasan apa pun dan
upahmu akan besar; dan kamu akan menjadi
anak-anak Yang Mahatinggi, karena Dia tetap
baik terhadap orang-orang yang tidak tahu
berterima kasih dan yang jahat.
36Sebab itu, hendaklah kamu bermurah hati

sama seperti Bapamu juga bermurah hati."
37 "Dan janganlah kamu menghakimi, maka

kamu sekali-kali tidak akan dihakimi. Dan
janganlah kamu menghukum, maka kamu
sekali-kali tidak akan dihukum. Ampunilah dan
kamu pun akan diampuni.
38Berilah, maka akan diberikan kepadamu;

suatu takaran yang baik, yang telah
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dipadatkan, dan yang telah diguncangkan dan
yang terlimpah, mereka akan memberikan
ke pelukanmu. Sebab dengan ukuran yang
sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan
diukurkan kembali kepadamu."
39Dan Dia mengatakan sebuah perumpamaan

kepada mereka, "Dapatkah orang buta
menuntun orang buta? Bukankah keduanya
akan terperosok ke dalam lubang?
40Seorang murid tidaklah lebih besar

daripada gurunya, tetapi setiap orang yang
telah disempurnakan akan menjadi seperti
gurunya.
41Namun, mengapa engkau melihat selumbar

di mata saudaramu, tetapi balok di matamu
sendiri engkau tidak memerhatikannya?
42Atau, bagaimanakah engkau dapat berkata

kepada saudaramu: Hai saudara, izinkanlah
aku mengeluarkan selumbar yang ada di
matamu, padahal engkau sendiri tidak melihat
balok yang ada di matamu? Hai munafik,
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, dan
pada saat itu engkau akan melihat dengan
jelas untuk mengeluarkan selumbar yang ada
di mata saudaramu."
43 "Sebab tidak ada pohon yang baik

menghasilkan buah yang buruk, dan juga tidak
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ada pohon yang buruk menghasilkan buah
yang baik.
44Sebab setiap pohon dikenali dari buahnya,

karena bukan dari semak duri mereka
mengumpulkan buah ara, ataupun dari belukar
mereka mengumpulkan buah anggur.
45Orang yang baik mengeluarkan hal yang

baik dari perbendaharaan hatinya yang baik,
dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang
jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat,
karena mulutnya mengucapkan apa yang
meluap dari hatinya.
46Dan mengapa kamu memanggil Aku

Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan
apa yang Aku katakan?
47Setiap orang yang datang kepada-Ku

dan mendengarkan perkataan-Ku, serta
melakukannya, Aku akan menunjukkan
kepadamu seperti siapakah dia itu.
48 Ia seperti seorang yang membangun

sebuah rumah, yang menggali dan
memperdalam serta meletakkan fondasinya
di atas batu karang, dan terjadilah banjir
besar melanda rumah itu, tetapi tidak
dapat menggoyahkannya, karena dia telah
difondasikan di atas batu karang.
49Namun orang yang mendengarkan, tetapi

tidak melakukan, dia seperti seorang yang
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mendirikan rumah di atas tanah tanpa fondasi,
yang ketika banjir melandanya, dan seketika
itu juga dia roboh dan kehancuran rumah itu
sangatlah parah."

7
1Dan ketika Dia telah menyelesaikan
segala perkataan-Nya ke pendengaran

bangsa itu, Dia pun pergi ke Kapernaum.
2Dan ada hamba seorang perwira, yang

sangat dihargai olehnya, sedang menderita
sakit parah, dia hampir mati.
3Dan ketika mendengar tentang YESUS, ia

mengutus tua-tua bangsa Yahudi kepada-Nya
untuk meminta Dia supaya saat datang Dia
menyembuhkan hambanya.
4Dan, mereka yang datang kepada YESUS

mendesak-Nya dengan sangat sambil berkata,
"Layaklah dia yang kepadanya Engkau akan
memberikan ini,
5 karena dia mengasihi bangsa kita dan dia

sendiri telah membangun sinagoga bagi kita."
6Dan YESUS pergi bersama mereka. Namun

ketika Dia sudah berjarak tidak jauh lagi dari
rumahnya, perwira itu mengutus sahabat-
sahabatnya kepada Dia, sambil berkata
kepada-Nya: "Tuan, janganlah direpotkan,
sebab aku tidak layak bahwa Engkau masuk
ke bawah atapku.
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7Karena itu aku pun menganggap diriku

tidak layak untuk datang kepada-Mu. Namun,
katakan dalam sepatah kata, dan hambaku itu
akan disembuhkan.
8Sebab aku juga adalah seorang yang

ditempatkan di bawah otoritas, yang
mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku.
Dan aku berkata kepada yang ini: Pergilah!
Maka dia akan pergi. Dan kepada yang
lain: Datanglah! Maka dia akan datang. Dan
kepada hambaku: Kerjakan ini! Maka dia akan
mengerjakannya."
9Dan setelah mendengar hal-hal ini, YESUS

merasa heran akan dia, dan sambil berpaling
kepada kerumunan orang yang mengikut
kepada-Nya, Dia berkata, "Aku berkata
kepadamu, Aku tidak pernah menemukan
iman sebesar ini, bahkan di Israel."
10Dan setelah kembali ke rumah, orang-

orang yang diutus itu mendapati hamba yang
sakit itu telah menjadi sehat.
11Dan terjadilah, pada keesokan harinya

Dia pergi ke sebuah kota yang disebut Nain,
dan para murid-Nya pergi bersama-Nya,
juga kerumunan orang banyak yang cukup
jumlahnya.
12Dan ketika Dia telah mendekati pintu

gerbang kota itu, maka tampaklah seorang
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yang telah meninggal tengah diusung, seorang
anak laki-laki satu-satunya bagi ibunya, dan dia
adalah seorang janda, dan kerumunan orang
dari kota itu cukup banyak menyertainya.
13Dan ketika melihatnya, Tuhan

berbelaskasihan terhadapnya dan berkata
kepadanya, "Janganlah menangis."
14Setelah mendekat, Dia menyentuh usungan

itu dan para pengusung itu masih berdiri, dan
Dia berkata, "Hai anak muda, Aku berkata
kepadamu, bangkit!"
15Dan yang mati itu duduk dan mulai

berbicara; dan Dia menyerahkannya kepada
ibunya.
16Dan ketakutan meliputi semua orang dan

mereka memuliakan Allah (Elohim - 2316),
seraya berkata, "Seorang nabi besar telah
dimunculkan di antara kita," dan, "Allah
(Elohim - 2316) telah melawat umat-Nya."
17Dan perkataan mengenai Dia ini menyebar

ke seluruh Yudea dan di segenap wilayah
sekitarnya.
18Dan murid-muridnya memberitahukan

kepada Yohanes tentang segala hal ini.
19Dan setelah memanggil dua orang dari

antara murid-muridnya, Yohanes mengutus
mereka kepada Tuhan (YESUS - 2962), dengan
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berkata, "Engkaukah yang akan datang itu?
Atau haruskah kami menantikan yang lain?"
20Dan setelah sampai kepada-Nya, orang-

orang itu berkata, "Yohanes Pembaptis
mengutus kami untuk berkata kepada-Mu:
Engkaukah yang akan datang itu, atau
haruskah kami menantikan yang lain?"
21Dan pada saat yang sama, Dia

menyembuhkan banyak orang dari penyakit-
penyakit dan tulah-tulah dan roh-roh jahat.
Dan Dia memberi karunia kepada banyak
orang buta untuk melihat.
22Dan sambil menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Setelah pulang, laporkanlah
kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan
dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh
berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli
mendengar, orang mati dibangkitkan, dan
orang miskin diinjili.
23Dan berbahagialah dia yang sekiranya tidak

tersandung oleh-Ku."
24Dan setelah para utusan Yohanes itu

pergi, Dia mulai berbicara kepada kerumunan
orang mengenai Yohanes, "Untuk melihat apa
kamu keluar ke padang gurun, buluh yang
digoyang-goyangkan oleh angin?
25 Lebih jauh, untuk melihat apa kamu keluar,

seseorang yang didandani dengan jubah
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halus? Lihatlah, orang-orang dengan jubah
mahal dan yang tampil dalam kemewahan,
mereka berada di kerajaan-kerajaan.
26Sebaliknya, untuk melihat apa kamu keluar,

seorang nabi? Ya, Aku berkata kepadamu,
bahkan lebih dari seorang nabi.
27Tentang ia inilah telah tertulis: Lihatlah,

Aku mengutus utusan-Ku sebelum Engkau,
yang akan mempersiapkan jalan-Mu di
hadapan Engkau!
28Sebab Aku berkata kepadamu, di antara

yang dilahirkan oleh para wanita, tidak ada
nabi yang lebih besar daripada Yohanes
Pembaptis, namun yang terkecil dalam
kerajaan Allah (Elohim - 2316) adalah lebih
besar daripadanya."
29Dan setelah mendengarnya, setiap orang

itu dan para pemungut cukai mengakui
kebenaran Allah (Elohim - 2316), sehingga
dibaptis dalam baptisan Yohanes.
30Namun, orang-orang Farisi dan para ahli

kitab yang menolak maksud Allah (Elohim -
2316) bagi diri mereka, tidak dibaptis olehnya.
31Dan Tuhan berkata, "Dengan apakah

kemudian, Aku akan mengumpamakan
orang-orang dari generasi ini, dan seperti
apakah mereka itu?
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32Mereka seperti anak-anak kecil yang

sedang duduk di pasar dan memanggil
seorang terhadap yang lain dan berkata: Kami
meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak
menari. Kami meratap bagimu, tetapi kamu
tidak menangis.
33Sebab Yohanes Pembaptis telah datang,

tanpa makan roti maupun minum anggur, dan
kamu berkata: Dia kerasukan setan.
34Anak Manusia telah datang dengan makan

dan minum, dan kamu berkata: Lihatlah,
seorang pelahap dan peminum, sahabat para
pemungut cukai dan orang-orang berdosa.
35Namun, hikmat dibenarkan oleh semua

anaknya."
36Dan seseorang dari antara orang Farisi

meminta Dia supaya Dia makan bersamanya.
Dan setelah masuk ke dalam rumah orang
Farisi itu, Dia duduk makan.
37Dan tampaklah seorang wanita di kota itu,

ia adalah orang berdosa. Ketika mengetahui
bahwa Dia sedang duduk makan di rumah
orang Farisi itu, dengan membawa buli-buli
pualam berisi minyak wangi,
38 dan seraya berdiri di sisi kedua kaki-Nya,

sambil menangis ke belakang-Nya, dia mulai
membasahi kedua kaki-Nya dengan air
mata, dan dengan rambut kepalanya dia
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menyekanya dan menciumi kedua kaki-Nya,
serta mengurapi dengan minyak wangi itu.
39Dan ketika melihatnya, orang Farisi yang

mengundang Dia berkata dalam dirinya, sambil
mengatakan, "Jika Dia ini adalah seorang nabi,
seharusnya Dia tahu siapa dan wanita macam
apa yang menjamah Dia, karena dia adalah
orang berdosa."
40Dan seraya menanggapi, YESUS mulai

berkata kepadanya, "Simon, Aku punya
sesuatu untuk mengatakan kepadamu." Dan
dia berkata, "Guru, katakanlah!"
41 "Ada dua orang yang berutang kepada

seorang pemiutang. Yang seorang berutang
lima ratus dinar dan yang lain lima puluh.
42Dan karena mereka tidak memiliki sesuatu

untuk membayarnya, dia membebaskan
keduanya. Oleh karena itu, katakanlah!
Siapakah di antara mereka yang akan lebih
mengasihi dia?"
43Dan sambil menjawab, Simon berkata,

"Aku kira, orang yang kepadanya dia bebaskan
utangnya lebih banyak." Dan Dia berkata
kepadanya, "Engkau menilai dengan tepat!"
44Dan sambil berpaling kepada wanita itu,

Dia berkata kepada Simon, "Apakah engkau
melihat wanita ini? Aku masuk ke rumahmu,
engkau tidak memberikan air untuk kaki-Ku,
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tetapi dia membasahi kaki-Ku dengan air mata
dan menyekanya dengan rambut kepalanya.
45Engkau tidak memberikan ciuman

kepada-Ku, tetapi dia sejak Aku masuk, tiada
berhenti menciumi kaki-Ku.
46Engkau tidak mengurapi kepala-Ku dengan

minyak, tetapi dia mengurapi kaki-Ku dengan
minyak wangi.
47Oleh sebab itu, Aku berkata kepadamu,

dosanya yang banyak telah diampunkan,
karena ia telah banyak mengasihi. Tetapi yang
kepadanya sedikit diampunkan, dia sedikit
mengasihi."
48Dan Dia berkata kepada wanita itu,

"Dosa-dosamu telah diampunkan."
49Dan orang-orang yang sedang duduk

makan mulai berbicara di antara mereka,
"Siapakah orang ini, yang bahkan dapat
mengampunkan dosa?"
50 (7-49b) Dan Dia berkata kepada wanita

itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau.
Pergilah dalam damai sejahtera!"

8
1Dan terjadilah sesudah itu, Dia pun
menelusuri setiap kota dan desa sambil

berkhotbah dan menginjilkan kerajaan Allah
(Elohim - 2316). Dan kedua belas murid itu
bersama dengan Dia,
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2 juga beberapa wanita yang telah

disembuhkan dari roh-roh jahat dan
kelemahan-kelemahan, yaitu Maria yang
disebut Magdalena yang dari padanya telah
keluar tujuh setan,
3 dan Yohana istri Khuza pegawai Herodes,

Susana, serta banyak wanita lainnya yang
melayani Dia dengan apa yang ada pada
mereka.
4Dan ketika kerumunan orang banyak

berhimpun, dan mereka yang dari setiap kota
datang kepada-Nya, Dia berbicara melalui
sebuah perumpamaan,
5 "Seorang yang menabur keluar untuk

menaburkan benihnya. Dan pada saat ia
menabur, yang sebagian jatuh di tepi jalan,
dan terinjak-injak, dan burung-burung dari
langit memakannya.
6Dan yang lainnya jatuh di atas bebatuan,

dan ketika tumbuh, dia menjadi kering karena
tidak mengandung kelembaban air.
7Dan yang lainnya jatuh di tengah semak

duri, dan setelah tumbuh bersama dengan
semak duri itu, mereka mengimpitnya.
8Dan yang lain lagi jatuh ke tanah yang subur,

dan setelah tumbuh, dia menghasilkan buah
seratus kali lipat." Setelah mengatakan hal-hal
ini, Dia berseru, "Siapa yang mempunyai
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telinga untuk mendengar, hendaklah dia
mendengarkan!"
9Dan murid-murid-Nya menanyai Dia,

dengan berkata, "Apa arti perumpamaan ini?"
10Dan Dia berkata, "Kepadamu telah

dikaruniai untuk mengetahui rahasia kerajaan
Allah (Elohim - 2316), tetapi kepada selebihnya
dengan perumpamaan, sehingga sekalipun
memandang, mereka tidak melihat; dan
sekalipun mendengarkan, mereka tidak
memahami.
11Dan inilah arti perumpamaan itu: Benih itu

adalah firman Allah (Elohim - 2316).
12Dan yang jatuh di tepi jalan, adalah

mereka yang telah mendengar, kemudian si
iblis datang dan mengambil firman itu dari hati
mereka agar jangan dengan percaya mereka
dapat diselamatkan.
13Dan yang di atas bebatuan, adalah mereka

yang ketika mendengarkan, menerima firman
dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar.
Mereka percaya untuk sesaat, dan pada saat
pencobaan, mereka undur.
14Dan yang jatuh ke semak duri, adalah

mereka yang telah mendengarkan, dan ketika
bertumbuh, mereka diimpit oleh kekhawatiran
dan kekayaan dan kenikmatan hidup, dan
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mereka tidak menghasilkan buah yang
matang.
15Dan yang di tanah yang subur, adalah

mereka yang setelah mendengarkan firman
dalam hati yang benar dan baik, mereka
memegangnya erat-erat, dan menghasilkan
buah dalam ketabahan."
16 "Dan tidak ada seorang pun setelah

menyalakan pelita, dia menutupinya dengan
bejana atau menaruhnya di bawah tempat
tidur, melainkan meletakkannya di atas kaki
pelita supaya mereka yang masuk dapat
melihat cahayanya.
17Sebab tidak ada hal yang tersembunyi yang

tidak akan menjadi nyata, dan tidak pula ada
rahasia yang tidak akan diketahui sehingga
dapat tampil nyata pula.
18Oleh sebab itu, perhatikanlah bagaimana

kamu mendengarkan; sebab siapa yang
memiliki, kepadanya akan diberikan, dan
siapa yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia
anggap memiliki, akan diambil dari padanya."
19Dan datanglah kepada-Nya ibu dan

saudara-saudara-Nya, tetapi mereka tidak
dapat mendekat kepada-Nya karena
kerumunan orang itu.
20Dan diberitahukanlah kepada-Nya

dengan mengatakan, "Ibu-Mu dan saudara-
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saudara-Mu berdiri di luar karena ingin
melihat-Mu."
21Dan sambil menanggapi, Dia berkata

kepada mereka, "Ibu-Ku dan saudara-
saudara-Ku adalah mereka ini yang
mendengarkan firman Allah (Elohim - 2316)
dan melakukannya."
22Dan terjadilah pada suatu hari, Dia naik

ke sebuah perahu dan juga murid-murid-Nya.
Dan Dia berkata kepada mereka, "Kita akan
melintas ke seberang danau ini." Maka mereka
pun berlayar.
23Dan ketika mereka sedang berlayar, Dia

tertidur. Dan, turunlah angin topan ke danau
itu, dan mereka diterpanya dan berada dalam
bahaya.
24Dan sambil mendekati, mereka

membangunkan Dia, dengan berkata, "Tuan,
Tuan, kita binasa!" Dan setelah terbangun,
Dia menghardik angin dan gelombang air, dan
mereka pun berhenti dan menjadi tenang.
25Dan Dia berkata kepada mereka, "Di

manakah imanmu?" Dan sambil ketakutan,
mereka takjub seraya berkata seorang kepada
yang lain, "Siapakah Orang ini sehingga Dia
memberi perintah bahkan kepada angin dan
air, dan mereka pun taat kepada-Nya?"
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26Dan mereka berlayar ke wilayah orang

Gadara yang terletak di seberang Galilea.
27Dan Dia, setelah keluar ke darat, seorang

pria dari kota itu yang kerasukan setan-setan
sejak waktu yang cukup lama, bertemu
dengan-Nya, dan dia tidak mengenakan jubah
dan tidak tinggal di rumah, melainkan di
pekuburan.
28Adapun ketika melihat YESUS, sambil

berteriak-teriak ia pun tersungkur kepada-Nya,
dan berkata dengan suara keras, "Ada apakah
denganku dan Engkau, hai YESUS, Putra Allah
(Elohim - 2316) Yang Mahatinggi? Aku mohon
kepada-Mu agar Engkau tidak menyiksa aku!"
29Sebab Dia telah memerintahkan roh najis

itu keluar dari orang itu, karena roh itu telah
mencengkeramnya dalam waktu yang lama.
Dia juga pernah diikat dengan rantai dan
belenggu untuk menjaganya, tetapi sambil
memutuskan pengikat-pengikat itu, dia terus
dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang
sunyi.
30Dan YESUS menanyainya dengan berkata,

"Siapakah namamu?" Dan dia berkata,
"Legion," sebab banyak setan merasuk
kepadanya.
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31Dan mereka memohon kepada-Nya supaya

Dia jangan memerintahkan kepada mereka
untuk pergi ke abyssos.
32Dan di sana ada sekawanan babi yang

cukup banyak, yang sedang diberi makan
di lereng gunung. Dan mereka meminta
kepada-Nya agar Dia mengizinkan mereka
masuk ke dalam babi-babi itu, dan Dia
mengizinkannya.
33Dan setelah keluar dari orang itu,

setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi
itu, dan kawanan babi itu berebutan dari tepi
jurang ke dalam danau, dan ditenggelamkan.
34Dan setelah melihat apa yang telah terjadi,

yang memberi makan babi itu berlarian, dan
sambil meninggalkan tempat itu, mereka
menceritakan ke kota dan ke ladang-ladang.
35Dan mereka keluar untuk melihat apa yang

telah terjadi, dan datang kepada YESUS, dan
mereka menjumpai orang yang dari dalamnya
setan-setan itu sudah keluar, sedang duduk di
dekat kaki YESUS, dengan dikenakan pakaian
dan pikirannya sudah waras; dan mereka pun
ketakutan.
36Dan orang-orang yang telah menyaksikan

pun menceritakan kepada mereka, bagaimana
orang yang dirasuk setan itu diselamatkan.
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37Dan seluruh kumpulan orang dari daerah

sekitar Gadara, meminta Dia pergi dari mereka,
sebab mereka dicekam oleh ketakutan yang
hebat. Dan setelah naik ke dalam perahu, Dia
berlayar kembali.
38Dan orang yang dari dalamnya telah

keluar setan-setan itu memohon kepada-Nya
untuk ada bersama-Nya. Namun YESUS
menyuruhnya pergi dengan berkata,
39 "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakan

sebanyak apa yang telah Allah (Elohim - 2316)
perbuat kepadamu!" Dan pergilah dia untuk
memberitakan ke seluruh kota sebanyak apa
yang telah YESUS perbuat kepadanya.
40Dan terjadilah ketika YESUS kembali,

kerumunan orang menyambut-Nya dengan
gembira; karena mereka semua sedang
menantikan Dia.
41Dan lihatlah, datanglah seorang pria yang

bernama Yairus; dan dia adalah seorang
pemimpin sinagoga. Dan seraya tersungkur di
kaki YESUS, ia memohon kepada-Nya supaya
datang ke rumahnya,
42 karena ada seorang anak perempuan

satu-satunya, kira-kira berumur dua belas
tahun, dan dia hampir meninggal. Dan
ketika Dia berangkat, kerumunan orang
mendesak-desak Dia.
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43Dan ada seorang wanita dengan lelehan

darah sejak dua belas tahun, yang sekalipun
telah menghabiskan seluruh hidupnya pada
para tabib dia tidak dapat disembuhkan oleh
seorang pun.
44Dengan mendekati dari belakang, ia

menjamah ujung jubah-Nya, dan seketika itu
juga berhentilah lelehan darahnya.
45Dan YESUS berkata, "Siapakah yang

menjamah Aku?" Dan semuanya menyangkal.
Petrus dan mereka yang ada bersama-
Nya berkata, "Tuan, kerumunan orang
ini mendesak-desak Engkau dan mereka
berkerumun, dan Engkau berkata: Siapa yang
menjamah Aku?"
46Namun YESUS berkata, "Seseorang telah

menjamah Aku, sebab Aku mengetahui ada
kuasa yang keluar dari pada-Ku."
47Dan ketika melihat bahwa dia tidak dapat

bersembunyi, wanita itu datang dengan
gemetar, dan tersungkur di hadapan-Nya;
di hadapan semua orang dia menceritakan
kepada-Nya, karena alasan apa dia menjamah-
Nya, dan bagaimana dia disembuhkan seketika
itu juga.
48Dan Dia berkata kepadanya, "Anak-Ku,

tenanglah! Imanmu telah menyembuhkan
engkau. Pergilah dalam damai sejahtera!"
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49Sementara Dia masih berbicara, datanglah

seseorang dari pemimpin sinagoga itu, dengan
mengatakan kepadanya, "Anak perempuanmu
sudah meninggal, janganlah menyusahkan
guru."
50Namun ketika mendengarnya, YESUS

menjawab kepadanya, dengan mengatakan,
"Jangan takut, percaya saja, maka dia akan
diselamatkan!"
51Dan, setelah tiba di rumah itu, Dia tidak

memperbolehkan seorang pun masuk, kecuali
Petrus dan Yakobus dan Yohanes, dan ayah
serta ibu anak itu.
52Dan semua orang sedang menangisi dan

meratapinya. Namun Dia berkata, "Jangan
menangis, ia tidak meninggal, melainkan
tidur!"
53Dan mereka menertawakan Dia, karena

tahu bahwa dia telah meninggal.
54Namun, setelah menyuruh semua orang

ke luar, dan seraya menggenggam tangannya,
Dia berseru dengan mengatakan, "Bangunlah,
nak!"
55Dan, kembalilah rohnya, dan seketika itu

juga bangkitlah dia. Dan Dia memerintahkan
supaya kepadanya diberi makan.
56Dan takjublah kedua orang tuanya, tetapi

Dia memerintahkan kepada mereka agar tidak
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mengatakan kepada siapa pun apa yang telah
terjadi.

9
1Dan setelah mengumpulkan kedua belas
murid-Nya, Dia memberikan kepada

mereka kuasa dan otoritas atas semua setan
dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.
2Dan, Dia mengutus mereka untuk

memberitakan kerajaan Allah (Elohim - 2316)
dan menyembuhkan kelemahan-kelemahan.
3Dan Dia berkata kepada mereka, "Jangan

membawa apa pun untuk perjalanan. Jangan
tongkat, atau kantung bekal, atau roti, atau
uang, ataupun masing-masing memiliki dua
helai pakaian.
4Dan ke dalam rumah mana pun kamu

masuk, tinggallah di sana, keluarlah dari sana
pula.
5Dan berapa banyak orang yang tidak

menerima kamu, kebaskanlah debu dari
kakimu ketika keluar dari kota itu, sebagai
kesaksian melawan mereka."
6Dan setelah keluar, mereka melintas

ke desa-desa sambil menginjil dan
menyembuhkan di mana-mana.
7Dan Herodes, raja wilayah itu, mendengar

segala sesuatu yang dilakukan oleh-Nya.
Dan dia menjadi bingung karena dikatakan
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oleh beberapa orang bahwa Yohanes telah
dibangkitkan dari antara orang mati,
8 dan oleh beberapa orang yang lain, bahwa

Elia telah ditampakkan, dan bahwa seorang
nabi dari zaman dahulu telah bangkit kembali.
9Dan Herodes berkata, "Aku telah

memenggal kepala Yohanes. Namun, siapakah
Dia ini, yang tentang-Nya aku dengar seperti
itu?" Dan dia berusaha untuk melihat-Nya.
10Dan setelah kembali, rasul-rasul itu

menceritakan kepada-Nya sebanyak apa yang
telah mereka lakukan. Dan dengan membawa
mereka, Dia pergi secara tersendiri ke tempat
yang sunyi di sebuah kota yang disebut
Betsaida.
11Namun setelah mengetahuinya, kerumunan

orang itu pun mengikuti Dia. Dan seraya
menerima mereka, Dia berbicara kepada
mereka tentang kerajaan Allah (Elohim -
2316). Dan Dia menyembuhkan orang-orang
yang mempunyai kebutuhan kesembuhan.
12Dan menjelang senja hari tiba, sambil

mendekat, kedua belas murid berkata kepada-
Nya, "Suruhlah kerumunan orang itu supaya
pergi ke desa-desa dan kampung-kampung di
sekitar sini supaya mereka dapat menginap
dan mendapatkan makanan karena kita berada
di sini di tempat yang sunyi."
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13Namun Dia berkata kepada mereka,

"Kamu, berilah kepada mereka makan!"
Namun mereka berkata, "Yang ada pada kami
tidak lebih dari lima roti dan dua ikan, kecuali
jika pergi, kami dapat membeli makanan bagi
semua orang ini."
14Sebab mereka ada kira-kira lima ribu orang

pria. Dan Dia berkata kepada murid-murid-
Nya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok,
masing-masing lima puluh orang!"
15Dan mereka melakukannya demikian, dan

menyuruh semua orang duduk.
16Dan setelah mengambil lima roti dan dua

ikan itu, sambil menengadah ke langit, Dia
memberkati dan memecah-mecahkannya,
serta memberikan kepada murid-murid untuk
menghidangkannya kepada kerumunan orang
itu.
17Mereka pun makanlah, dan semua orang

dikenyangkan. Dan potongan-potongan yang
berlebih dikumpulkan oleh mereka, dua belas
keranjang.
18Dan terjadilah ketika Dia sedang

berdoa secara tersendiri, murid-murid ada
bersama-Nya. Dan Dia menanyai mereka
dengan mengatakan, "Kerumunan orang itu
mengatakan siapa Aku ini?"
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19Dan, sambil menjawab mereka berkata,

"Yohanes Pembaptis, dan yang lain: Elia, dan
yang lainnya lagi: Seorang nabi dari zaman
dahulu telah bangkit kembali."
20Dan Dia berkata kepada mereka, "Namun

kamu, kamu mengatakan siapa Aku ini?"
Dan sambil menjawab, Petrus berkata, "Sang
Mesias dari Allah (Elohim - 2316)."
21Dan sambil memperingatkan mereka, Dia

memerintahkan agar tidak mengatakan hal ini
kepada siapa pun,
22 dengan berkata, "Seharusnyalah Anak

Manusia menderita banyak hal, dan ditolak
oleh para tua-tua dan imam-imam kepala serta
para ahli kitab, dan dibunuh, dan dibangkitkan
pada hari yang ketiga."
23Dan Dia berkata kepada semua orang,

"Jika seseorang ingin ikut di belakang-Ku,
biarlah dia menyangkal dirinya, dan memikul
salibnya setiap hari, lalu mengikut Aku.
24Sebab siapa yang ingin menyelamatkan

jiwanya, dia akan menghilangkannya; tetapi
siapa yang menghilangkan jiwanya karena
Aku, ia akan menyelamatkannya.
25Sebab apa untungnya seseorang

memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dengan
membinasakan dirinya sendiri atau dengan
kehilangan?
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26Sebab siapa saja yang merasa malu karena

Aku dan perkataan-Ku, tentang dia, Anak
Manusia pun akan merasa malu ketika tiba
dalam kemuliaan-Nya dan kemuliaan Bapa
serta para malaikat kudus-Nya.
27Namun Aku berkata kepadamu,

sesungguhnya ada beberapa orang yang
sedang berdiri di sini, yang sekali-kali tidak
akan mengalami kematian sampai mereka
melihat kerajaan Allah (Elohim - 2316)."
28Dan terjadilah kira-kira delapan hari

sesudah perkataan itu, dengan mengajak
Petrus dan Yohanes serta Yakobus, Dia naik ke
gunung untuk berdoa.
29Dan ketika Dia sedang berdoa, raut

wajah-Nya menjadi berbeda dan pakaian-Nya
putih berkilauan.
30Dan tampaklah dua orang pria sedang

berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia
31 yang tampak dalam kemuliaan. Mereka

membicarakan kepergian-Nya ke Yerusalem,
yang akan segera Dia genapi.
32Namun Petrus dan mereka yang ada

bersamanya telah dikuasai rasa kantuk, dan
ketika benar-benar terbangun, mereka melihat
kemuliaan-Nya serta dua orang pria yang
sedang berdiri bersama-Nya.
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33Dan terjadilah, ketika keduanya sedang

memisahkan diri dari pada-Nya, Petrus berkata
kepada YESUS, "Tuan, sebaiknya kita tetap
berada di sini, dan kami akan mendirikan tiga
kemah, satu untuk Engkau, dan satu untuk
Musa, dan satu untuk Elia," dengan tidak
mengerti dia sedang mengatakan apa.
34Dan sementara dia mengatakan hal ini,

datanglah awan dan menyelubungi mereka.
Dan mereka ketakutan ketika masuk ke dalam
awan itu.
35Dan terdengarlah suara dari awan itu yang

mengatakan, "Inilah Putra-Ku Yang Terkasih;
dengarkanlah Dia!"
36Dan ketika mendengar suara itu, YESUS

didapati seorang diri. Dan mereka tetap diam.
Dan pada waktu itu mereka tidak seorang pun
menceritakan kepada siapa pun, apa yang
telah mereka lihat.
37Dan terjadilah pada keesokan harinya,

ketika mereka turun dari gunung itu,
kerumunan orang banyak menemui Dia.
38Dan tampaklah seorang pria dari antara

kerumunan orang itu berseru dengan
mengatakan, "Guru, aku mohon kepada-
Mu jenguklah anakku karena dia anak
satu-satunya bagiku.



LUKAS 9.39–45 66
39Dan lihatlah, suatu roh menguasai

dia, dan tiba-tiba dia berteriak, dan roh
itu mengguncang-guncangkan dia sampai
mulutnya berbusa. Dan roh itu sulit menyingkir
dari padanya sehingga terus menyiksanya.
40Dan aku telah meminta kepada murid-

murid-Mu agar mereka mengusir roh itu, tetapi
mereka tidak sanggup."
41Dan sambil menanggapi, YESUS berkata,

"Hai generasi yang tidak percaya dan tersesat,
sampai kapan Aku harus ada bersamamu dan
bertenggang rasa terhadap kamu? Bawalah
anakmu itu ke sini!"
42Dan sementara dia sedang mendekat, setan

itu menghempaskannya dan mengguncang-
guncangkannya. Dan YESUS menghardik roh
najis itu, dan menyembuhkan anak itu, dan
menyerahkannya kembali kepada ayahnya.
43Dan semua orang takjub atas keagungan

Allah (Elohim - 2316). Dan selagi semua orang
merasa kagum atas segala hal yang telah
YESUS lakukan, Dia berkata kepada para
murid-Nya,
44 "Kamu taruhlah di telingamu perkataan-

perkataan ini: Sebab Anak Manusia akan
segera diserahkan ke dalam tangan manusia."
45Namun mereka tidak mengerti firman itu,

dan hal itu masih tersembunyi dari mereka,
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sehingga mereka tidak dapat memahaminya,
dan mereka takut untuk menanyai Dia tentang
firman itu.
46Dan, timbullah perbantahan di antara

mereka, siapa yang lebih besar dari antara
mereka.
47Dan setelah melihat perbantahan dalam

hati mereka, dengan mengambil seorang anak
kecil, YESUS menempatkannya di samping
diri-Nya,
48 dan Dia berkata kepada mereka, "Siapa

saja yang menyambut anak kecil ini atas
Nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan siapa saja
yang menyambut Aku, ia menyambut Dia yang
mengutus Aku. Sebab siapa yang terkecil di
antara kamu sekalian, dia akan menjadi yang
terbesar."
49Dan sambil menanggapi, Yohanes berkata,

"Tuan, kami melihat seseorang sedang
mengusir setan-setan atas Nama-Mu, dan
kami melarangnya, karena dia tidak ikut
bersama kita."
50Dan YESUS berkata kepadanya, "Jangan

melarangnya! Sebab siapa yang tidak melawan
kita, dia ada di pihak kita!"
51Dan terjadilah, ketika hari-hari kenaikan-

Nya digenapi dan Dia memantapkan
pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem,
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52 lalu Dia mengirim utusan mendahului-Nya;

dan setelah berangkat, mereka masuk
ke sebuah desa orang Samaria untuk
mengadakan persiapan bagi Dia.
53Namun mereka tidak menerima Dia,

karena pandangan wajah-Nya mengarah ke
Yerusalem.
54Dan ketika melihat itu, murid-murid-Nya,

Yakobus dan Yohanes, berkata, "Tuhan,
apakah Engkau menghendaki kami menyuruh
api turun dari langit dan membinasakan
mereka, seperti Elia juga melakukannya?"
55Namun sambil berpaling Dia menegur

mereka dan berkata, "Kamu tidak memahami,
dari roh semacam apa kamu berasal!
56Sebab Anak Manusia datang tidak untuk

membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk
menyelamatkannya." Dan, mereka berangkat
ke desa yang lain.
57Dan terjadilah ketika mereka sedang dalam

perjalanan, seseorang berkata kepada-Nya,
"Tuhan, Aku akan mengikuti Engkau ke mana
pun Engkau pergi!"
58Dan YESUS berkata kepadanya, "Serigala

mempunyai liang dan burung di langit
mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia
tidak mempunyai tempat untuk meletakkan
kepala-Nya."
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59Dan, Dia berkata kepada yang lainnya,

"Ikutlah Aku!" Namun, orang itu berkata,
"Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk
menguburkan ayahku."
60Namun YESUS berkata kepadanya,

"Biarkanlah orang-orang mati menguburkan
diri mereka sendiri yang mati, tetapi engkau,
sambil pergi, wartakanlah kerajaan Allah
(Elohim - 2316)."
61Dan seorang yang lain juga berkata,

"Aku akan mengikuti Engkau, Tuhan, tetapi
izinkanlah aku berpamitan dahulu kepada
orang-orang di rumahku."
62Namun, YESUS berkata kepadanya,

"Seorang yang telah menaruh tangannya atas
bajak dan menoleh ke belakang, ia tidak layak
untuk kerajaan Allah (Elohim - 2316)."

10
1Dan sesudah hal-hal itu, Tuhan
menetapkan juga tujuh puluh orang

lainnya, dan mengutus mereka berdua-dua
mendahului Dia ke setiap kota dan tempat
yang akan segera Dia datangi.
2Kemudian Dia berkata kepada mereka,

"Tuaian memang banyak, tetapi pekerja
sedikit. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuan
yang empunya tuaian supaya Dia mengirimkan
pekerja-pekerja untuk tuaian-Nya.
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3 Pergilah! Lihatlah, Aku mengutus kamu

seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
4 Janganlah membawa kantung uang, atau

kantung bekal, maupun kasut; dan janganlah
menyalami siapa pun sepanjang perjalanan.
5Dan ke dalam rumah mana pun kamu akan

masuk, ucapkanlah terlebih dahulu: Damai
sejahtera bagi rumah ini!
6Dan jika di sana memang ada anak damai

sejahtera, maka damai sejahteramu akan
tinggal di atasnya. Namun jika tidak, maka itu
akan kembali kepadamu.
7Dan tinggallah di rumah itu, sambil makan

dan minum sesuatu dari mereka, sebab
seorang pekerja adalah layak atas upahnya.
Janganlah berpindah-pindah dari rumah ke
rumah.
8Dan ke dalam kota mana saja kamu masuk

dan mereka menerima kamu, makanlah apa
yang dihidangkan di hadapanmu.
9Dan sembuhkanlah orang-orang yang lemah

di antara mereka, dan katakanlah kepada
mereka: Kerajaan Allah (Elohim - 2316) sudah
mendekat kepadamu.
10Namun ke dalam kota mana saja kamu

masuk tetapi mereka tidak menerima
kamu, sambil keluar ke jalan-jalan rayanya,
katakanlah:
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11Bahkan debu yang melekat pada kami dari

kotamu, kami kebaskan terhadapmu, hanya,
ketahuilah ini, bahwa kerajaan Allah (Elohim -
2316) sudah mendekat kepadamu!
12Dan Aku berkata kepadamu bahwa pada

hari itu bagi Sodom akan lebih ringan daripada
bagi kota itu.
13Celakalah engkau, hai Khorazim! Celakalah

engkau, hai Betsaida! Sebab jika mukjizat
yang terjadi di antaramu, telah terjadi di Tirus
dan Sidon, maka sudah lama mereka bertobat
dengan duduk dalam pakaian karung dan abu.
14Namun pada waktu penghakiman, bagi

Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada
bagimu.
15Dan engkau, hai Kapernaum, yang telah

ditinggikan sampai ke langit, engkau akan
diturunkan sampai ke alam maut!
16Siapa yang mendengarkan kamu, ia

mendengarkan Aku. Dan siapa yang menolak
kamu, ia menolak Aku. Dan siapa yang
menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus
Aku."
17Dan ketujuh puluh orang itu kembali

dengan sukacita, sambil berkata, "Tuhan,
bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami
dalam Nama-Mu."
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18Dan, Dia berkata kepada mereka, "Aku

melihat Satan jatuh dari langit seperti kilat.
19 Lihatlah, Aku memberikan kepadamu

otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular
dan kalajengking dan atas segala kuasa
musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun
yang dapat melukai kamu.
20Akan tetapi dalam hal ini, janganlah

bersukacita karena roh-roh itu tunduk
kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena
namamu tertulis di surga."
21 Pada saat itu, YESUS bersukacita dalam

Roh dan berkata, "Aku mengaku kepada-Mu,
ya Bapa, Tuhan atas langit dan bumi, karena
Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini
dari orang-orang berhikmat dan orang-orang
pandai, dan Engkau telah menyingkapkannya
kepada kanak-kanak; benar, Bapa, karena
demikianlah yang berkenan di hadapan
Engkau.
22Segala sesuatu telah diserahkan kepada-Ku

oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun
mengetahui siapakah Putra itu, selain Bapa,
dan siapakah Bapa itu, selain Putra, dan siapa
saja yang kepadanya Putra itu kehendaki
untuk menyingkapkannya."
23Dan sambil berpaling kepada para

murid-Nya secara tersendiri, Dia berkata,
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"Berbahagialah mata yang melihat apa yang
kamu lihat.
24Sebab Aku berkata kepadamu, bahwa

banyak nabi dan raja yang ingin melihat apa
yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya; dan
ingin mendengar apa yang kamu dengar,
tetapi tidak mendengarnya."
25Dan tampaklah seorang ahli torat berdiri

untuk mencobai Dia dan mengatakan, "Guru,
dengan berbuat apa aku dapat mewarisi hidup
yang kekal?"
26Dan Dia berkata kepadanya, "Apa yang

telah tertulis di dalam torat? Bagaimana kamu
membacanya?"
27Dan sambil menjawab, dia berkata,

"Kasihilah Tuhan (YAHWEH - 2962), Allahmu
(Elohimmu - 2316), dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu dan dengan
segenap kekuatanmu dan dengan segenap
pikiranmu; dan kasihilah sesamamu seperti
dirimu sendiri."
28Dan, Dia berkata kepadanya, "Engkau telah

menjawab dengan benar, lakukanlah itu, maka
kamu akan hidup."
29Namun karena ingin membenarkan dirinya

sendiri, dia berkata kepada YESUS, "Dan,
siapakah sesamaku itu?"
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30Dan sambil menanggapi, YESUS berkata,

"Ada seorang pria yang turun dari Yerusalem
ke Yerikho, dan dia jatuh ke tangan para
penyamun, dan setelah melucutinya, bahkan
setelah melontarkan pukulan-pukulan, mereka
pergi meninggalkannya dengan menderita
setengah mati.
31Dan secara kebetulan, turunlah seorang

imam di jalan itu, dan meskipun melihatnya,
dia melewatinya dari sisi lainnya.
32Dan sama seperti itu juga, seorang Lewi

datang ke tempat itu. Setelah tiba dan
melihatnya, dia melewatinya dari sisi lainnya.
33Dan, adalah seorang Samaria yang sedang

bepergian, dia datang ke arahnya, dan ketika
melihatnya, dia dipenuhi belas kasihan.
34Dan setelah menghampiri, dia membalut

luka-lukanya dengan menyiramkan minyak dan
anggur, dan setelah menaikkan orang itu ke
atas hewan tunggangannya, dia membawanya
ke sebuah penginapan dan merawatnya.
35Dan pada keesokan harinya, setelah keluar,

sambil membayar dua dinar, dia menyerahkan
orang itu kepada pengurus penginapan dan
berkata kepadanya: Rawatlah dia, dan berapa
pun yang engkau belanjakan lebih, pada
waktu kembali, aku akan membayar gantinya
kepadamu.
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36Maka, siapakah menurut pendapatmu dari

ketiga orang ini, yang menjadi sesama bagi
orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?"
37Dan dia berkata, "Orang yang telah

menunjukkan kemurahan kepadanya." Lalu,
YESUS berkata kepadanya, "Pergilah, dan
engkau, berbuatlah sama seperti itu!"
38Dan terjadilah, ketika mereka melanjutkan

perjalanan, Dia pun masuk ke sebuah desa.
Dan seorang wanita yang bernama Marta
menyambut Dia ke dalam rumahnya.
39Dan dia mempunyai seorang saudara

perempuan yang disebut Maria, dialah
juga yang sambil duduk di samping kaki
Tuhan (YESUS - 2962), mendengarkan
perkataan-Nya.
40Namun, Marta terus-menerus disibukkan

oleh banyaknya pelayanan. Dan sambil
mendekat, dia berkata, "Tuhan, tidakkah
Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan
aku seorang diri melayani? Maka, katakanlah
kepadanya supaya dia membantu aku!"
41Namun sambil menanggapi, Tuhan (YESUS

- 2962) berkata kepadanya, "Marta, Marta,
engkau khawatir dan disusahkan oleh banyak
hal,
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42 tetapi, satu hal yang perlu, dan Maria telah

memilih bagian yang baik, yang tidak akan
diambil dari padanya."

11
1Dan terjadilah, pada waktu Dia
berada di suatu tempat untuk berdoa,

ketika Dia berhenti, salah seorang dari para
murid-Nya berkata kepada-Nya, "Tuhan,
ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes
pun mengajari murid-muridnya."
2Dan Dia berkata kepada mereka, "Manakala

kamu berdoa, katakanlah: Bapa kami yang
di surga, dikuduskanlah Nama-Mu, datanglah
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di
dalam surga, juga di atas bumi.
3Berikanlah kepada kami hari ini roti kami

sehari-hari;
4 dan ampunkanlah kepada kami dosa-dosa

kami, karena kami pun mengampunkan
kepada setiap orang yang bersalah kepada
kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan, tetapi luputkanlah kami dari yang
jahat."
5Dan Dia berkata kepada mereka, "Siapakah

dari antara kamu yang mempunyai seorang
sahabat, dan dia pergi kepadanya pada tengah
malam dan berkata kepadanya: Sahabat,
pinjamkanlah kepadaku tiga roti,



LUKAS 11.6–11 77
6 karena seorang sahabatku datang kepadaku

dari suatu perjalanan, dan aku tidak
mempunyai apa yang dapat aku hidangkan
kepadanya.
7Dan sambil menjawab dari dalam, ia

mengatakan: Jangan memberi kesusahan
kepadaku. Pintu sudah ditutup dan anak-
anak kecilku sudah berada bersamaku di
tempat tidur, aku tidak dapat bangun untuk
memberikan kepadamu!
8Aku berkata kepadamu, bahkan jika

setelah bangun sahabat itu tidak memberikan
kepadanya, tetapi karena sebagai sahabatnya
dan karena rasa tidak tahu malunya, sesudah
bangun sahabat itu akan memberikan
kepadanya sebanyak apa yang dia perlukan.
9Dan Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka

akan diberikan kepadamu! Carilah, maka kamu
akan mendapatkannya! Ketuklah, maka akan
dibukakan bagimu!
10Sebab setiap orang yang meminta,

menerima; dan yang mencari,
mendapatkannya dan yang mengetuk,
akan dibukakan.
11Dan ayah manakah di antara kamu, jika

anak meminta roti, akankah dia memberi
kepadanya batu? Dan jika seekor ikan,
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akankah dia memberi kepadanya seekor ular
pengganti ikan?
12Ataupun jika dia meminta sebutir telur,

akankah dia memberikan kepadanya seekor
kalajengking?
13 Jadi, jika kamu yang jahat saja tahu

memberi pemberian yang baik kepada
anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang
dari surga, Dia akan memberikan Roh Kudus
kepada mereka yang meminta kepada-Nya."
14Dan ketika Dia sedang mengusir setan, dan

setan itu sendiri bisu, maka terjadilah ketika
setan itu keluar, orang bisu itu berbicara, dan
kerumunan orang itu takjublah.
15Namun beberapa dari antara mereka

berkata, "Dia mengusir setan-setan itu dengan
Beelzebul, penghulu setan-setan."
16Dan yang lain, sambil mencobai, mereka

meminta dari pada-Nya suatu tanda dari
surga.
17Namun karena mengetahui pikiran mereka,

Dia berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan
yang terpecah-pecah melawan dirinya sendiri,
dia sedang dihancurkan; dan setiap rumah
tangga melawan seisi rumahnya, dia sedang
runtuh.
18Dan jika Satan pun terpecah-pecah

melawan dirinya sendiri, bagaimanakah
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kerajaannya akan didirikan? --Sebab kamu
mengatakan Aku mengusir setan-setan itu
dengan Beelzebul.
19Dan, seandainya Aku mengusir setan-setan

itu dengan Beelzebul, dengan apakah
anak-anakmu mengusirnya? Karena itu mereka
akan menjadi hakimmu.
20Namun jika dengan jari tangan Allah

(Elohim - 2316), Aku mengusir setan-setan,
maka sesungguhnya kerajaan Allah (Elohim -
2316) sudah datang ke atasmu.
21Manakala seorang kuat yang dipersenjatai

menjaga halaman rumahnya sendiri, maka
apa yang ada padanya berada dalam keadaan
aman.
22Namun ketika seorang yang lebih kuat

daripadanya datang mengalahkannya, maka
dia merampas seluruh senjatanya, yaitu
apa yang dia andalkan atasnya, dan dia
membagi-bagikan rampasannya itu.
23Siapa yang tidak bersama Aku, ia melawan

Aku; dan siapa yang tidak mengumpulkan
bersama Aku, ia mencerai-beraikan.
24Ketika roh najis keluar dari manusia,

dia mengembara ke tempat-tempat tandus
untuk mencari perhentian, dan ketika tidak
menemukan, dia berkata: Aku akan kembali
ke rumahku yang dari sana aku telah keluar.
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25Dan setelah tiba, dia mendapatinya tersapu

bersih dan tertata rapi.
26 Lalu, ia pergi dan mengajak tujuh roh lain

yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah
masuk, ia tinggal di sana. Dan pada akhirnya
orang itu menjadi lebih buruk daripada
awalnya."
27Dan terjadilah ketika Dia mengatakan

hal-hal ini, sambil berseru dari antara
kerumunan orang itu, seorang wanita berkata
kepada-Nya, "Berbahagialah rahim yang telah
melahirkan Engkau, dan buah dada yang
darinya Engkau telah menyusu."
28Namun Dia berkata, "Sesungguhnya,

yang berbahagia adalah mereka yang
mendengarkan firman Allah (Elohim - 2316)
dan memeliharanya."
29Dan, ketika kerumunan orang sedang

terhimpun, Dia mulai berkata, "Generasi ini
adalah jahat; mereka meminta sebuah tanda,
tetapi kepadanya tidak akan diberikan tanda,
kecuali tanda Nabi Yunus.
30Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda

bagi orang-orang Niniwe, Anak Manusia akan
menjadi demikian juga bagi generasi ini.
31 Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan

akan dibangkitkan bersama para pria dari
generasi ini dan akan menghukum mereka,
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sebab ia datang dari ujung-ujung bumi untuk
mendengarkan hikmat Salomo. Dan lihatlah,
yang lebih besar daripada Salomo ada di sini.
32 Pada waktu penghakiman, para pria Niniwe

akan bangkit bersama generasi ini, dan mereka
akan menghukumnya, sebab mereka bertobat
pada pemberitaan Yunus. Dan lihatlah, yang
lebih besar daripada Yunus ada di sini."
33 "Dan tidak seorang pun yang telah

menyalakan pelita, menempatkannya secara
tersembunyi ataupun di bawah alat penakar,
melainkan di atas kaki pelita, supaya
orang-orang yang masuk dapat melihat
terangnya.
34Mata adalah pelita tubuh, karena itu

bilamana matamu menjadi baik, maka seluruh
tubuhmu menjadi cemerlang; tetapi bilamana
dia menjadi jahat, maka tubuhmu gelap.
35Oleh karena itu, perhatikanlah agar terang

yang ada padamu tidak menjadi kegelapan.
36Kemudian apabila seluruh tubuhmu

cemerlang dengan tidak mengandung satu
pun bagian yang gelap; maka seluruhnya akan
menjadi cemerlang, seperti bilamana sebuah
pelita menerangi engkau dengan cahayanya."
37Dan setelah Dia berbicara, seorang Farisi

meminta Dia supaya Dia makan bersamanya.
Dan setelah masuk, duduk makanlah Dia.
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38Dan ketika melihat bahwa Dia tidak dibasuh

terlebih dahulu sebelum makan, orang Farisi
itu merasa heran.
39Namun Tuhan berkata kepadanya, "Adapun

kamu, orang-orang Farisi, membersihkan
bagian luar cawan dan baki, tetapi bagian
dalammu penuh rampasan dan kejahatan.
40Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia

yang menjadikan bagian luar, juga menjadikan
bagian dalam?
41Bagaimanapun, berikanlah apa yang ada

di dalam sebagai sedekah, maka lihatlah,
semuanya menjadi bersih bagimu.
42Namun, celakalah bagimu orang-orang

Farisi, karena kamu memberi persepuluhan
dari selasih dan tanaman obat-obatan dan
segala jenis sayuran, tetapi mengabaikan
keadilan dan kasih Allah (Elohim - 2316).
Seharusnyalah melakukan yang ini, tetapi
tidak mengabaikan yang itu.
43Celaka bagimu orang-orang Farisi, karena

kamu menyukai tempat duduk utama di
sinagoga-sinagoga dan salam hormat di
pasar-pasar.
44Celaka bagimu, hai ahli-ahli kitab dan

orang-orang Farisi; hai orang-orang munafik,
karena kamu sama seperti kubur yang tidak
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kelihatan, dan orang-orang yang berjalan di
atasnya tidak mengetahuinya."
45Dan sambil menanggapi, seorang dari

para ahli torat itu berkata kepada-Nya, "Guru,
dengan mengatakan hal-hal ini, Engkau
menghina kami juga."
46Dan Dia berkata, "Celakalah juga bagimu

para ahli torat, karena kamu membebani
orang-orang beban-beban yang berat untuk
dipikul, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh
dengan satu jarimu pun pada beban-beban
itu.
47Celakalah bagimu, karena kamu

membangun makam para nabi, tetapi para
leluhurmu telah membunuh mereka.
48 Jadi, kamu bersaksi dan menyetujui

perbuatan-perbuatan para leluhurmu bahwa
mereka memang telah membunuhnya, dan
kamu membangun makam-makamnya.
49Sebab itu juga, hikmat Allah (Elohim -

2316) telah mengatakan: Aku akan mengutus
kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan
mereka akan membunuh serta menganiaya
sebagian dari padanya,
50 supaya darah semua nabi yang tertumpah

sejak permulaan dunia, dapat dituntut dari
generasi ini;
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51mulai dari darah Habel sampai darah

Zakharia yang telah dibunuh di antara mezbah
dan rumah kudus. Ya, Aku berkata kepadamu:
Hal itu akan dituntut dari generasi ini.
52Celakalah bagimu ahli-ahli torat, karena

kamu telah mengambil kunci pengetahuan,
kamu sendiri tidak masuk, bahkan kamu
menghalangi orang-orang yang masuk."
53Dan ketika Dia sedang mengatakan

hal-hal ini kepada mereka, para ahli kitab dan
orang-orang Farisi mulai sangat membenci,
dan menanyai Dia mengenai banyak perkara;
54 sambil mengawasi dan berusaha untuk

menangkap sesuatu yang keluar dari
mulut-Nya, agar mereka dapat menuduh Dia.

12
1 Pada saat itu juga, ketika kerumunan
orang yang tak terhitung jumlahnya

terhimpun, hingga seorang terhadap yang
lain saling menginjak, Dia mulai berbicara,
pertama-tama kepada para murid-Nya,
"Jagalah dirimu terhadap ragi orang-orang
Farisi, yaitu kemunafikan.
2Dan tidak ada suatu pun yang tertutup

yang tidak akan disingkapkan, dan yang
tersembunyi yang tidak akan diketahui.
3Sebab apa pun yang telah kamu katakan

dalam kegelapan, dia akan terdengar dalam
terang; dan apa yang telah kamu bisikkan
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ke telinga di dalam kamar-kamar, ia akan
diberitakan di atas atap-atap rumah."
4 "Namun Aku berkata kepadamu sahabat-

sahabat-Ku, janganlah takut terhadap mereka
yang membunuh tubuh, dan sesudah itu tidak
dapat melakukan sesuatu yang lebih.
5Namun, Aku akan menunjukkan kepadamu,

siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah
terhadap Dia yang setelah membunuh,
mempunyai otoritas untuk melemparkan ke
dalam neraka. Ya, Aku berkata kepadamu,
takutilah Dia!
6Bukankah lima ekor burung pipit dijual dua

asarion? Dan tidak seekor pun dari padanya
yang dilupakan di hadapan Allah (Elohim -
2316).
7Namun juga, rambut di kepalamu semuanya

telah dihitung, karena itu, jangan takut, kamu
lebih berharga daripada banyak burung pipit."
8 "Dan Aku berkata kepadamu, setiap orang

yang mengaku di dalam Aku di hadapan
manusia, Anak Manusia juga akan mengaku
di dalam ia di hadapan para malaikat Allah
(Elohim - 2316).
9Namun siapa yang menyangkal Aku di

hadapan manusia, dia akan disangkal di
hadapan malaikat Allah (Elohim - 2316).
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10Dan setiap orang yang mengatakan suatu

perkataan yang melawan Anak Manusia,
dia akan diampuni oleh-Nya, tetapi yang
menghujat melawan Roh Kudus, ia tidak akan
diampuni.
11Dan manakala mereka membawa kamu ke

hadapan sinagoga-sinagoga dan penguasa-
penguasa dan otoritas-otoritas, janganlah
khawatir bagaimana atau apa yang harus
kamu jawab, atau apa yang harus kamu
katakan.
12Sebab pada saat yang sama Roh Kudus

akan mengajar kamu, apa yang seharusnya
kamu katakan."
13Dan seorang dari kerumunan orang itu

berkata kepada-Nya, "Guru, katakanlah
kepada saudaraku agar berbagi warisan
denganku!"
14Namun, Dia berkata kepadanya, "Hai

manusia, siapakah yang telah menetapkan
Aku sebagai hakim atau pemisah atas kamu?"
15Dan Dia berkata kepada mereka,

"Waspadalah, dan berjaga-jagalah terhadap
ketamakan! Sebab bagi seseorang,
kehidupannya tidaklah terletak dalam
berlimpahnya dari apa yang menjadi miliknya."
16Dan, Dia mengatakan sebuah

perumpamaan kepada mereka, sambil
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berkata, "Ladang seorang kaya menghasilkan
penuaian yang berlimpah.
17Dan dia berpikir dalam dirinya, sambil

berkata: Aku harus melakukan apa, karena
aku tidak mempunyai tempat yang dapat aku
timbuni hasil penuaianku?
18Dan dia berkata: Inilah yang akan aku

lakukan, aku akan membongkar lumbung-
lumbungku dan aku akan membangun yang
lebih besar, lalu aku akan menimbun di sana
semua hasil penuaianku dan barang-barang
milikku yang baik.
19Dan aku akan berkata kepada jiwaku:

Hai jiwaku, engkau memiliki banyak barang
yang baik yang tertimbun untuk bertahun-
tahun; beristirahatlah, makanlah, minumlah,
bersenang-senanglah.
20Namun, Allah (Elohim - 2316) berkata

kepadanya: Hai orang bodoh, pada malam ini
mereka menuntut jiwamu dari padamu, dan
akan menjadi milik siapakah apa yang telah
engkau persiapkan?
21Demikianlah jadinya orang yang

mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri
tetapi tidak menjadi kaya di hadapan Allah
(Elohim - 2316)."
22Dan Dia berkata kepada murid-murid-Nya,

"Sebab itu Aku berkata kepadamu, janganlah
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khawatir dengan hidupmu, kamu akan makan
apa; ataupun dengan tubuhmu, kamu akan
memakai apa.
23Hidup itu lebih daripada makanan dan

tubuh lebih daripada pakaian.
24 Perhatikanlah burung-burung gagak yang

tidak menabur dan tidak menuai, yang pada
mereka tidak ada gudang ataupun lumbung,
tetapi Allah (Elohim - 2316) memberi mereka
makan. Betapa kamu jauh lebih berharga
daripada burung-burung itu!
25Dan siapakah dari antara kamu yang

karena kekhawatirannya dapat menambahkan
sehasta saja pada umur hidupnya?
26 Jadi, jika kamu tidak sanggup sedikit

pun, mengapa kamu khawatir mengenai
selebihnya?
27 Perhatikanlah bunga-bunga bakung,

bagaimana mereka bertumbuh. Mereka tidak
berjerih lelah dan bahkan tidak memintal.
Namun Aku berkata kepadamu, bahkan
Salomo pun dalam segala kemegahannya,
tidak didandani seperti salah satu dari
bunga-bunga ini.
28Dan jika rumput di ladang, yang hari ini

ada dan besok dibuang ke perapian, Allah
(Elohim - 2316) mendandaninya demikian
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rupa, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang
kurang beriman!
29Dan kamu, janganlah mencari apa yang

akan kamu makan, atau apa yang akan kamu
minum, dan janganlah dicemaskan.
30Sebab bangsa-bangsa di dunia mencari

semua hal ini, tetapi Bapamu mengetahui
bahwa kamu memerlukan hal-hal ini.
31Namun, carilah kerajaan -Nya (Elohim -

0), maka semua hal ini akan ditambahkan
kepadamu.
32 Janganlah takut, kawanan kecil, karena

Bapamu telah berkenan memberikan
kepadamu kerajaan itu.
33 Juallah yang menjadi milikmu, dan

berikanlah sedekah! Buatlah bagi dirimu
kantong-kantong uang yang tidak dapat
menjadi usang, suatu harta yang tidak akan
habis di surga, tempat pencuri tidak dapat
mendekat dan bahkan ngengat pun tidak
dapat merusaknya.
34Sebab di mana hartamu berada, di situ

juga hatimu akan berada."
35 "Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan

pelitamu tetap dinyalakan.
36Dan hendaklah kamu sama seperti

orang-orang yang sedang menantikan tuannya
ketika dia pulang dari pesta perkawinan,
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supaya ketika datang dan mengetuk pintu,
mereka segera membukakan baginya.
37Berbahagialah hamba-hamba itu, yang

ketika datang, tuannya mendapatinya sedang
berjaga-jaga. Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, bahwa dia akan mengikat
pinggangnya dan akan mempersilakan mereka
duduk makan, dan sambil menghampiri, dia
akan melayani mereka.
38Dan, jika dia datang pada giliran jaga

kedua, bahkan dia datang pada giliran jaga
ketiga, dan dia mendapati sedemikian rupa,
maka berbahagialah hamba-hamba itu.
39Namun ketahuilah ini, bahwa apabila tuan

rumah telah mengetahui pukul berapa pencuri
akan datang, ia tentu akan berjaga-jaga dan
tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.
40Oleh karena itu kamu pun, bersiapsedialah

karena Anak Manusia datang pada saat kamu
tidak menyangka."
41Dan Petrus berkata kepada-Nya, "Tuhan,

apakah Engkau mengatakan perumpamaan ini
kepada kami, atau juga kepada semua orang?"
42Dan Tuhan berkata, "Karena itu, siapakah

penatalayan yang setia dan bijaksana, yang
akan tuannya angkat di atas para hambanya
untuk memberikan makanan pada saatnya?
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43Berbahagialah hamba itu yang ketika

datang, tuannya mendapati dia sedang
melakukan demikian juga.
44Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

ia akan mengangkatnya di atas segala yang
menjadi miliknya.
45Namun jika hambanya itu berkata dalam

hatinya: Tuanku menunda untuk datang! Dan
dia mulai memukuli hamba-hamba laki-laki
dan hamba-hamba perempuan, makan dan
juga minum serta dibuat mabuk;
46maka tuan hamba itu akan datang pada

hari yang tidak ia harapkan, dan pada saat
yang tidak ia ketahui, dan tuan itu akan
memisahkannya dan menempatkan bagiannya
bersama orang-orang yang tidak percaya.
47Dan hamba itu, yang mengetahui kehendak

tuannya tetapi tidak bersiap atau tidak berbuat
sesuai dengan kehendak tuannya, dia akan
dipukuli bertubi-tubi.
48Namun dia yang tidak tahu, tetapi

melakukan hal-hal yang pantas akan pukulan-
pukulan, dia akan dipukuli sedikit. Dan kepada
setiap orang yang diberi banyak, dari padanya
akan dituntut banyak; dan kepada siapa
dipercayakan banyak, mereka akan meminta
dia lebih banyak.
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49Aku datang untuk melemparkan api ke

bumi, dan Aku menginginkan apa, jika api itu
telah dinyalakan?
50Dan Aku mempunyai baptisan untuk

dibaptis dengannya, tetapi betapa Aku
tertekan sampai hal itu digenapi!
51Apakah kamu mengira bahwa Aku datang

untuk memberi damai di bumi? Tidak!
Aku berkata kepadamu, bahkan sebaliknya
perpecahan.
52Sebab sejak sekarang akan ada lima orang

dalam satu rumah terbagi, tiga terhadap dua
dan dua terhadap tiga.
53Ayah akan dipisahkan terhadap anak

laki-lakinya dan anak laki-laki terhadap
ayahnya, ibu terhadap anak perempuannya
dan anak perempuan terhadap ibunya, ibu
mertua terhadap menantu perempuannya dan
menantu perempuan terhadap ibu mertuanya."
54Dan Dia berkata pula kepada kerumunan

orang itu, "Manakala kamu melihat awan naik
dari sebelah barat, kamu akan segera berkata,
hujan badai sedang datang, dan terjadilah
demikian.
55Dan manakala angin selatan bertiup, kamu

berkata, bahwa akan terjadi panas terik, dan
hal itu terjadi.
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56Hai munafik, kamu tahu bagaimana menilai

rupa bumi dan langit, tetapi bagaimana
mungkin kamu tidak menilai saat ini?
57Dan mengapa pula kamu tidak memutuskan

yang benar dari dirimu sendiri?
58Sebab, sementara engkau pergi bersama

lawanmu kepada seorang pemimpin, dalam
perjalanan berusahalah sedapat mungkin
untuk dibebaskan dari dia, supaya dia tidak
menyeret engkau kepada hakim dan hakim itu
menyerahkan engkau kepada petugas, dan
petugas itu menjebloskan engkau ke dalam
penjara.
59Aku berkata kepadamu, engkau sekali-kali

tidak akan keluar dari sana sampai engkau
pun membayarkan lepton yang terakhir."

13
1Dan pada saat itu hadirlah beberapa
orang sambil menceritakan kepada-

Nya mengenai orang-orang Galilea, yang
darahnya telah Pilatus campurkan dengan
kurban-kurban mereka.
2Dan sambil menanggapi, YESUS berkata

kepada mereka, "Apakah kamu mengira bahwa
orang-orang Galilea ini menjadi berdosa lebih
daripada semua orang-orang Galilea, karena
mereka menderita seperti itu?
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3Aku berkata kepadamu, tidak, sebaliknya

jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu
semua akan binasa dengan cara seperti itu!
4Atau mereka, kedelapan belas orang itu,

yang atas mereka menara di Siloam telah
menimpa dan membunuhnya, apakah kamu
mengira bahwa orang-orang ini menjadi
pendosa lebih daripada semua orang yang
tinggal di Yerusalem?
5Aku berkata kepadamu, tidak, sebaliknya

jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua
akan binasa dengan cara seperti itu!"
6Dan Dia mengatakan perumpamaan ini,

"Seorang memiliki sebatang pohon ara yang
ditanam di kebun anggurnya, dan dia datang
untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia
tidak menemukannya.
7Dan dia berkata kepada penjaga kebun

anggur itu: Lihatlah, tiga tahun aku datang
untuk mencari buah pada pohon ara ini,
dan tidak menemukannya. Tebanglah dia,
mengapa pula dia menyia-nyiakan tanah ini?
8Dan sambil menanggapi, dia berkata

kepada-Nya: Tuan, biarkanlah pula dia tahun
ini, sampai aku mencangkuli sekelilingnya dan
menaburkan pupuk,
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9 kalau-kalau ia sungguh dapat menghasilkan

buah, tetapi jika tidak, engkau boleh segera
menebangnya!"
10Dan Dia sedang mengajar di dalam salah

satu sinagoga pada hari Sabat.
11Dan tampaklah seorang wanita yang telah

delapan belas tahun memiliki roh kelemahan,
dan dia sampai bungkuk dan tidak dapat
berdiri dengan tegak.
12Dan ketika melihatnya, YESUS memanggil

dan berkata kepadanya, "Hai wanita, engkau
telah dibebaskan dari kelemahanmu!"
13Dan Dia meletakkan tangan ke atasnya,

dan seketika itu juga dia dipulihkan, dan dia
memuliakan Allah (Elohim - 2316).
14Namun sambil menanggapi, pemimpin

sinagoga yang telah menjadi marah karena
YESUS telah menyembuhkan pada hari Sabat
itu, berkata kepada kerumunan orang itu,
"Ada enam hari yang di dalamnya orang
seharusnya bekerja, karena itu datanglah,
biarlah disembuhkan pada hari-hari itu dan
jangan pada hari Sabat!"
15 Lalu Tuhan menjawab kepadanya dan

berkata, "Hai munafik, bukankah setiap orang
di antaramu pada hari Sabat melepaskan
lembu atau keledainya dari kandang, dan
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setelah menuntunnya keluar, ia memberinya
minum?
16Dan wanita ini, selaku anak Abraham

yang telah Satan ikat selama delapan belas
tahun, bukankah pada hari Sabat seharusnya
dilepaskan dari ikatan ini?"
17Dan ketika Dia mengatakan hal-hal ini,

semua orang yang menentang kepada-Nya
dipermalukan, dan seluruh kerumunan orang
itu bersukacita atas segala hal yang agung
yang telah dilakukan oleh-Nya.
18Dan Dia berkata, "Seperti apakah kerajaan

Allah (Elohim - 2316) itu? Dan dengan apakah
Aku harus mengumpamakannya?
19Dia itu seumpama biji sesawi, yang

sesudah mengambilnya, orang menaburkan
di kebunnya sendiri, dan dia bertumbuh
serta menjadi sebatang pohon yang besar
dan burung-burung di udara bersarang pada
cabang-cabangnya."
20Dan Dia berkata lagi, "Dengan apakah Aku

akan mengumpamakan kerajaan Allah (Elohim
- 2316)?
21 Ia itu seumpama ragi, yang

setelah mengambilnya, seorang wanita
mengadukkannya ke dalam tiga takar tepung
sampai seluruhnya dikhamirkan."
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22Dan Dia berjalan keliling dari kota ke kota

dan dari desa ke desa sambil mengajar dan
melanjutkan perjalanan ke Yerusalem.
23Dan seseorang berkata kepada-Nya,

"Tuhan, sedikit sajakah orang-orang yang
diselamatkan?" Dan Dia berkata kepada
mereka,
24 "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu

yang sempit. Sebab Aku berkata kepadamu,
banyak orang akan berusaha masuk, dan
mereka tidak akan berhasil.
25Sejak saat tuan rumah itu telah

dibangunkan dan telah menutup pintu, maka
kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk-
ngetuk pintu sambil berkata: * (Tuan - 2962),
Tuan, bukakanlah bagi kami! Dan sambil
menjawab, Ia berkata kepadamu: Aku tidak
kenal kamu, dari manakah kamu?
26 Pada waktu itu kamu akan mulai berkata:

Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu,
dan Engkau telah mengajar di tempat-tempat
lapang kami.
27Dan Dia akan berkata: Aku berkata

kepadamu, Aku tidak pernah mengenal kamu,
dari manakah kamu. Enyahlah dari pada-Ku
semua pelaku ketidakadilan!
28Di sanalah akan ada tangisan dan kertakan

gigi, manakala kamu melihat Abraham dan
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Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam
kerajaan Allah (Elohim - 2316), tetapi kamu
sendiri diusir ke luar.
29Dan mereka akan datang dari timur, dan

barat, dari utara, dan selatan, dan akan
didudukkan di dalam kerajaan Allah (Elohim -
2316).
30Dan lihatlah, orang-orang yang terakhir

akan menjadi yang pertama, dan yang
pertama akan menjadi yang terakhir."
31 Pada hari yang sama datanglah beberapa

orang Farisi sambil berkata kepada-Nya,
"Keluarlah, dan pergilah dari sini, karena
Herodes hendak membunuh-Mu."
32Dan Dia berkata kepada mereka, "Sambil

pergi, katakanlah kepada serigala itu: Lihatlah,
Aku mengusir setan-setan dan mengadakan
penyembuhan pada hari ini, dan esok, dan
pada hari ketiga Aku akan disempurnakan.
33Namun seharusnyalah Aku meneruskan

perjalanan pada hari ini, dan esok, dan hari
berikutnya, karena tidak mungkin seorang nabi
dibunuh di luar Yerusalem."
34 "Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh

para nabi dan merajam orang-orang yang
telah diutus kepadamu. Betapa sering Aku
rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama
seperti seekor induk ayam mengumpulkan
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anak-anaknya di bawah kedua sayapnya,
tetapi kamu tidak mau.
35 Lihatlah! Rumahmu ini sedang dibiarkan

sunyi bagimu. Dan, sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, bahwa kamu sekali-kali tidak akan
melihat Aku sampai hal itu datang, ketika
kamu berkata: Diberkatilah Dia yang datang
dalam Nama Tuhan (YAHWEH - 2962)!"

14
1Dan terjadilah, ketika Dia datang
ke rumah salah seorang dari para

pemimpin orang Farisi untuk makan roti pada
hari Sabat, dan mereka sedang mengamati
Dia,
2maka tampaklah seorang yang sakit busung

air di hadapan-Nya.
3Dan sambil menanggapi, YESUS berkata

kepada para ahli torat dan orang-orang Farisi
itu, dengan mengatakan, "Apakah sah untuk
menyembuhkan pada hari Sabat?"
4Namun mereka diam. Dan sambil

memegang, Dia menyembuhkannya, dan
membiarkannya pergi.
5Dan seraya melanjutkan, Dia berkata

kepada mereka, "Siapakah di antara kamu
yang seekor keledai atau lembumu jatuh
terperosok ke dalam sumur pada hari Sabat
dan dia tidak segera menariknya ke luar?"
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6Dan mereka tidak mampu menjawab lagi

kepada-Nya berkenaan dengan hal-hal ini.
7Dan Dia mengatakan sebuah perumpamaan

bagi mereka yang diundang, tatkala
memerhatikan bagaimana mereka memilih
tempat-tempat duduk terhormat, dengan
berkata kepada mereka,
8 "Manakala kamu diundang oleh seseorang

ke pesta perkawinan, janganlah duduk di
tempat terhormat, agar jangan ada seseorang
yang lebih terhormat daripadamu diundang
olehnya,
9 dan ketika datang orang yang mengundang

kamu dan dia berkata kepadamu: Berilah
kepada orang ini tempat, dan pada saat itu
kamu mulai mundur dengan rasa malu ke
tempat yang paling belakang.
10Sebaliknya, ketika engkau diundang,

manakala pergi, duduklah di tempat yang
paling belakang, supaya ketika yang
mengundang engkau datang, ia akan berkata
kepadamu: Sahabat, pindahlah ke depan.
Maka kemuliaan akan ada bagimu di hadapan
orang-orang yang duduk bersamamu.
11Sebab setiap orang yang meninggikan

dirinya akan direndahkan, dan orang yang
merendahkan dirinya akan ditinggikan."
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12Dan Dia pun berkata kepada orang

yang telah mengundang-Nya, "Manakala
engkau mengadakan jamuan makan siang
atau makan malam, janganlah engkau
mengundang sahabat-sahabatmu, atau
saudara-saudaramu, atau sanak keluargamu,
atau tetangga-tetangga yang kaya, agar
jangan mereka pun mengundang engkau
kembali dan akan merupakan balasan bagimu.
13Sebaliknya, manakala engkau mengadakan

perjamuan, undanglah orang-orang miskin,
orang-orang timpang, orang-orang lumpuh,
orang-orang buta,
14 dan engkau akan berbahagia, karena

mereka tidak mempunyai apa-apa untuk
membalas kepadamu, sebab hal itu akan
dibalaskan kepadamu pada hari kebangkitan
orang-orang benar."
15Dan ketika mendengar, salah seorang dari

mereka yang duduk makan bersama-Nya
berkata kepada-Nya, "Berbahagialah orang
yang akan makan roti di dalam kerajaan Allah
(Elohim - 2316)!"
16Tetapi, Dia berkata kepadanya, "Ada

seorang yang mengadakan perjamuan besar
dan dia mengundang banyak orang.
17Dan pada waktu perjamuan, dia mengutus

hambanya untuk mengatakan kepada
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orang-orang yang telah diundang: Datanglah,
karena semuanya sudah siap sekarang.
18Namun, seorang demi seorang semuanya

mulai membuat alasan. Orang yang pertama
berkata kepadanya: Aku telah membeli ladang
dan aku punya keperluan untuk keluar dan
melihatnya, aku meminta engkau kiranya aku
dimaafkan.
19Dan yang lain berkata: Aku telah membeli

lima pasang lembu dan aku harus pergi
memeriksanya, aku meminta engkau kiranya
aku dimaafkan.
20Dan yang lainnya berkata: Aku baru

menikahi seorang wanita, dan karena itu aku
tidak dapat datang.
21Dan setelah kembali, hamba itu

melaporkan hal-hal itu kepada tuannya.
Lalu, dengan marah tuan rumah itu berkata
kepada hambanya: Keluarlah cepat-cepat
ke jalan-jalan dan lorong-lorong kota, dan
bawalah kemari orang-orang miskin dan
orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh
dan orang-orang buta.
22Dan, berkatalah hamba itu: Tuan, seperti

engkau telah memerintahkan itu sudah
terlaksana, dan masih ada tempat.
23Dan, tuan itu berkata kepada hambanya:

Keluarlah ke jalan-jalan raya dan perbatasan-
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perbatasan, dan paksalah untuk masuk,
supaya rumahku dapat dipenuhi.
24Sebab, aku berkata kepadamu: Tidak

seorang pun dari orang-orang yang telah
diundang itu akan menikmati perjamuanku."
25Dan kerumunan orang banyak datang

bersama-sama kepada-Nya. Dan sambil
berpaling Dia berkata kepada mereka,
26 "Jika seseorang datang kepada-Ku dan

dia tidak membenci ayahnya, dan ibunya,
dan istrinya, dan anak-anaknya, dan saudara-
saudaranya laki-laki, dan saudara-saudaranya
perempuan, dan bahkan juga jiwanya sendiri,
dia tidak dapat menjadi murid-Ku.
27Dan siapa saja yang tidak memikul salibnya

dan mengikuti Aku, ia tidak dapat menjadi
murid-Ku.
28Sebab siapakah dari antara kamu yang

ingin mendirikan sebuah menara, yang
tidak terlebih dahulu duduk, menghitung
biayanya, apakah dia mempunyai sesuatu
untuk penyelesaiannya?
29Supaya jangan setelah dia meletakkan

fondasinya dan tidak sanggup
menyelesaikannya, maka semua orang
yang melihatnya mulai mencemooh
kepadanya,
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30 sambil berkata: Orang ini mulai mendirikan,

tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya.
31Atau, raja manakah yang hendak pergi

menyerang raja lain dalam peperangan, tidak
duduk terlebih dahulu, mempertimbangkan
apakah dia sanggup dengan sepuluh ribu
orang menghadapi yang datang kepadanya
dengan dua puluh ribu orang?
32Dan jika tidak, selama musuh itu masih

jauh, dengan mengirim seorang utusan dia
menanyakan syarat-syarat untuk perdamaian.
33Demikian pula selanjutnya, setiap orang

dari antara kamu yang tidak melepaskan diri
dari segala yang menjadi miliknya, dia tidak
dapat menjadi murid-Ku.
34Garam itu baik, tetapi jika garam itu

menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan?
35Tidak ada lagi gunanya, baik untuk tanah

maupun untuk pupuk, mereka membuangnya
ke luar. Siapa yang mempunyai telinga untuk
mendengar, biarlah dia mendengarkan!"

15
1Dan semua pemungut cukai dan
orang-orang yang berdosa, sedang

mendekat kepada-Nya untuk mendengarkan-
Nya.
2Dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab

bersungut-sungut, sambil berkata, "Orang
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ini menerima orang-orang yang berdosa dan
makan bersama mereka."
3Dan Dia mengatakan perumpamaan ini

kepada mereka, sambil berkata,
4 "Siapakah orang dari antara kamu yang

memiliki seratus ekor domba, dan ketika
hilang seekor dari padanya, tidakkah dia
meninggalkan yang sembilan puluh sembilan
ekor di padang gurun dan pergi menuju yang
hilang itu sampai dia menemukannya?
5Dan setelah menemukannya, dia

meletakkannya di atas bahunya sambil
bersukacita.
6Dan setelah tiba di rumah, dia

mengumpulkan sahabat-sahabat dan
tetangga-tetangga, sambil berkata kepada
mereka, "Bersukacitalah bersamaku, karena
aku telah menemukan dombaku yang telah
hilang."
7Aku berkata kepadamu, "Akan ada sukacita

sedemikian rupa di surga karena seorang
berdosa ketika bertobat, melebihi sembilan
puluh sembilan orang benar yang tidak
mempunyai keperluan akan pertobatan."
8 "Atau wanita manakah yang mempunyai

sepuluh dirham, jika dia kehilangan satu
dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu
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rumah serta mencarinya dengan cermat
sampai dia menemukannya?
9Dan setelah menemukannya, dia memanggil

sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga
sambil berkata: Bersukacitalah bersamaku
karena aku telah menemukan dirham yang
telah aku hilangkan.
10Demikian pula Aku berkata kepadamu,

sukacita sedang terjadi di hadapan para
malaikat Allah (Elohim - 2316) karena satu
orang berdosa yang bertobat."
11Dan Dia berkata, "Seseorang memiliki dua

anak laki-laki.
12Dan yang bungsu dari mereka berkata

kepada ayahnya: Bapak, berikanlah kepadaku
bagian harta yang jatuh untukku. Dan dia
membagikan kepada mereka kehidupan.
13Dan tidak lama kemudian, anak yang

bungsu, setelah mengumpulkan semuanya,
dia pergi ke negeri yang jauh, dan di sana dia
menghambur-hamburkan hartanya dengan
hidup berfoya-foya.
14Dan setelah menghabiskan semuanya,

terjadilah kelaparan yang hebat di negeri itu,
dan dia mulai kekurangan.
15Dan setelah pergi, dia bergabung dengan

seorang penduduk negeri itu, dan orang itu
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menyuruh dia ke ladangnya untuk memberi
makan babi-babi.
16Dan, dia ingin sekali mengisi perutnya

dengan pakan yang babi-babi makan, tetapi
tidak seorang pun memberikannya kepadanya.
17Dan ketika menyadari dirinya, dia berkata:

Betapa banyaknya orang-orang upahan
ayahku, mereka berlimpahan roti, tetapi aku
sedang mati kelaparan!
18Setelah bangun, aku akan pergi kepada

ayahku, dan berkata kepadanya: Bapak,
aku telah berdosa terhadap surga dan di
hadapanmu,
19 dan aku tidak layak lagi disebut anakmu;

jadikanlah aku sebagai salah seorang
upahanmu.
20Dan setelah bangkit, dia datang kepada

ayahnya; tetapi ketika dia masih jauh, ayahnya
sudah melihatnya, dan dia digerakkan oleh
belas kasihan, dan sambil berlari dia merangkul
pada lehernya dan menciumnya.
21Dan anak itu berkata kepadanya: Bapak,

aku telah berdosa terhadap surga dan di
hadapanmu, aku tidak layak lagi disebut
anakmu.
22Namun ayah itu berkata kepada hamba-

hambanya: Ambilkanlah jubah panjang yang
terbaik dan pakaikanlah kepadanya, dan



LUKAS 15.23–29 108

kenakanlah cincin pada jari tangannya serta
kasut pada kakinya,
23 dan bawalah anak lembu tambun,

sembelihlah, dan sambil makan kita akan
dibuat bersukaria,
24 karena anakku ini adalah yang mati, tetapi

dia sudah hidup kembali dan dia adalah yang
telah hilang, tetapi dia sudah ditemukan. Maka
mereka mulai bersukaria.
25Adapun anaknya yang sulung sedang

berada di ladang. Dan ketika tiba, dia
mendekati rumah, dia mendengar musik dan
tari-tarian.
26 Lalu sambil memanggil salah seorang dari

hamba-hambanya, dia menyelidik apa artinya
hal-hal ini.
27Dan dia menjawab kepadanya:

Saudaramu telah kembali, dan ayahmu telah
menyembelih anak lembu tambun, karena
dia mendapatkannya kembali dalam keadaan
sehat.
28Kemudian dia menjadi marah dan tidak

mau masuk. Sebab itu, sambil keluar ayahnya
mendesak dia.
29Namun seraya menanggapi, dia berkata

kepada ayahnya: Lihatlah, telah bertahun-
tahun aku menghambakan diri kepadamu dan
aku tidak pernah melanggar perintahmu, tetapi
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engkau belum pernah memberikan kepadaku
seekor anak kambing pun, supaya aku dapat
bersukaria bersama sahabat-sahabatku.
30Tetapi ketika anakmu ini, yang telah

melahap kehidupanmu bersama para pelacur,
datang, engkau menyembelihkan anak lembu
tambun untuknya.
31 Lalu dia berkata kepadanya: Nak, engkau

selalu bersamaku, dan semua milikku adalah
kepunyaanmu.
32Maka seharusnyalah bersukaria serta

bersukacita, karena ini adalah saudaramu
yang mati, tetapi dia sudah hidup kembali, dan
dia adalah yang terhilang, tetapi dia sudah
ditemukan."

16
1Dan Dia berkata pula kepada para
murid-Nya, "Ada seorang kaya yang

mempunyai seorang penatalayan, dan dia
dilaporkan kepadanya sebagai orang yang
menghamburkan apa yang menjadi miliknya.
2Dan setelah memanggilnya, orang

kaya itu berkata kepadanya: Apakah ini,
yang aku dengar tentang dirimu? Berilah
pertanggungjawaban penatalayananmu, sebab
engkau tidak dapat menatalayan lagi.
3Dan penatalayan itu berkata kepada dirinya

sendiri: Aku harus berbuat apa, karena tuanku
menyingkirkan penatalayanan itu dari padaku.
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Mencangkul aku tidak sanggup, mengemis aku
malu.
4Aku tahu apa yang harus aku lakukan,

supaya bilamana aku dipecat sebagai
penatalayan, mereka akan menerima aku di
dalam rumah mereka.
5Dan setelah memanggil masing-masing

seorang dari para pengutang kepada tuannya,
dia berkata kepada yang pertama: Berapa
banyak engkau meminjam kepada tuanku?
6Dan dia berkata: Seratus bat minyak

zaitun. Dan dia berkata kepadanya: Ambillah
surat utangmu, dan sambil duduk tulislah
cepat-cepat lima puluh!
7Kemudian dia berkata kepada yang lain:

Dan engkau, berapa banyak kamu meminjam?
Dan dia berkata: Seratus takar gandum.
Dan dia berkata kepadanya: Ambillah surat
utangmu, dan tulislah delapan puluh!
8Dan tuan itu memuji penatalayan yang

tidak benar itu karena dia telah bertindak
dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini bagi
generasi mereka sendiri lebih cerdik daripada
anak-anak terang.
9Dan Aku berkata kepadamu, "Buatlah

persahabatan bagimu atas dasar mamon yang
tidak benar, supaya manakala kamu gagal,
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mereka dapat menerima kamu di dalam kemah
abadi.
10Siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia

pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa
yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun
tidak jujur dalam hal yang besar.
11 Jadi, jika kamu tidak setia dalam mamon

yang tidak jujur, siapakah yang akan
memercayakan yang benar kepadamu?
12Dan jika kamu menjadi tidak setia

dalam milik orang lain, siapakah yang akan
menyerahkan kepadamu milikmu sendiri?
13Tidak ada seorang pelayan rumah tangga

pun yang sanggup mengabdi kepada dua tuan,
karena dia akan membenci yang seorang dan
mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada
yang seorang dan memandang rendah yang
lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah
(Elohim - 2316) dan mamon."
14Dan orang-orang Farisi, yang adalah para

pencinta uang, juga sedang mendengarkan
semua hal ini, dan mereka mencemooh Dia.
15Dan Dia berkata kepada mereka, "Kamu

adalah orang-orang yang membenarkan diri
sendiri di hadapan manusia, tetapi Allah
(Elohim - 2316) mengetahui hatimu, karena
apa yang berharga pada manusia adalah yang
dibenci di hadapan Allah (Elohim - 2316).
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16Torat dan para nabi ada sampai Yohanes,

dari sejak itulah kemudian kerajaan Allah
(Elohim - 2316) diinjilkan dan setiap orang
memaksa masuk ke dalamnya.
17Namun, adalah lebih mudah langit dan

bumi berlalu daripada satu keraia torat gagal.
18Setiap orang yang menceraikan istrinya,

dan mengawini wanita lain, dia berzina.
Dan setiap orang yang mengawini dia yang
diceraikan dari suaminya, dia berzina."
19 "Dan ada seseorang yang kaya, dia selalu

mengenakan jubah ungu dan kain linen indah
sambil bersenang-senang setiap hari dengan
nikmatnya.
20Dan ada seseorang yang miskin, bernama

Lazarus, yang selalu terbaring di dekat pintu
rumahnya, dengan dipenuhi borok.
21Dan selagi penuh harap agar dikenyangkan

dengan remah-remah yang jatuh dari meja
orang kaya itu, sebaliknya malah anjing-
anjing, sambil menghampiri, mereka menjilati
boroknya.
22Dan terjadilah bahwa orang miskin itu

meninggal, dan dia dibawa oleh para malaikat
ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu
juga meninggal, dan dikuburkan.
23Dan di alam maut, ketika mengangkat

matanya sementara berada dalam siksaan,
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dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus di
pangkuannya.
24Dan sambil berteriak, dia berkata: Bapak

Abraham, berilah aku kemurahan dan suruhlah
Lazarus agar dia mencelupkan ujung jarinya
ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab
aku sangat menderita dalam nyala api ini.
25Namun Abraham berkata: Nak, ingatlah

bahwa engkau telah menerima hal-hal baikmu
dalam hidupmu, sedangkan Lazarus hal-hal
yang buruk. Dan sekarang ini dia dihibur,
sedangkan engkau menderita.
26Dan di samping semua hal ini, di antara

kami dan kamu terbentang jurang yang besar,
sehingga mereka yang ingin menyeberang dari
sini kepada kamu tidak dapat menyeberang
dan mereka yang dari sana pun tidak dapat
menyeberang kepada kami.
27Dan dia berkata: Jika demikian, aku mohon

kepadamu, bapak, kiranya engkau mengutus
dia ke rumah ayahku,
28 sebab aku mempunyai lima orang saudara,

supaya dia bersaksi kepada mereka, sehingga
mereka pun tidak masuk ke dalam tempat
siksaan ini.
29Abraham menjawab kepadanya: Mereka

mempunyai Musa dan para nabi, biarlah
mereka mendengarkannya.
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30Namun dia berkata: Tidak, bapak Abraham!

Sebaliknya, jika ada seseorang dari antara
yang mati pergi kepada mereka, mereka akan
bertobat.
31Dan dia berkata kepadanya: Apabila

mereka tidak mendengarkan Musa dan para
nabi, mereka tidak pula akan diyakinkan
bilamana seseorang dapat bangkit dari antara
orang mati."

17
1Dan Dia berkata kepada para
murid-Nya, "Adalah mustahil

sandungan-sandungan itu tidak muncul, tetapi
celakalah dia yang olehnya hal itu muncul.
2Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu

kilangan keledai dikalungkan pada lehernya,
dan dia dilemparkan ke dalam laut, daripada
dia menyebabkan salah satu dari orang-orang
kecil ini tersandung.
3 Perhatikanlah dirimu! Dan, bilamana

saudaramu berdosa terhadap engkau, tegurlah
dia, dan jikalau ia bertobat, ampunkanlah
kepadanya.
4Bahkan jika dia berdosa terhadapmu

jika tujuh kali sehari, dan tujuh kali sehari
dia kembali kepadamu sambil berkata:
Aku bertobat; maka engkau pun harus
mengampunkan kepadanya."
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5Dan para rasul itu berkata kepada Tuhan,

"Tambahkanlah iman kepada kami!"
6 Lalu Tuhan berkata, "Sekiranya kamu

mempunyai iman seperti biji sesawi, kamu
dapat berkata kepada pohon murbei ini:
Tercabutlah dan tertanamlah ke dalam laut!
Maka dia taat kepadamu.
7Dan siapakah dari antara kamu yang

mempunyai seorang hamba yang sedang
membajak atau menggembala, yang pada
waktu datang dari ladang, dia akan segera
berkata kepadanya: Kemarilah, duduk
makanlah!
8Sebaliknya, tidakkah dia akan berkata

kepadanya: Persiapkanlah sesuatu yang akan
aku makan, dan dengan menyiapkan dirimu,
layanilah aku sampai aku selesai makan dan
minum, dan sesudah itu engkau boleh makan
dan minum.
9Haruskah dia berterima kasih kepada hamba

itu karena dia telah melakukan hal yang
diperintahkan kepadanya? Aku rasa tidak!
10Demikian juga kamu, bilamana kamu

telah melakukan segala sesuatu yang
diperintahkan kepadamu, katakanlah: Kami
adalah hamba-hamba yang tidak berguna,
karena kami telah melakukan apa yang wajib
kami lakukan."
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11Dan terjadilah, ketika dia berjalan

ke Yerusalem, dan Dia melintas melalui
tengah-tengah Samaria dan Galilea.
12Dan ketika Dia memasuki sebuah desa, ada

sepuluh orang kusta menemui Dia, mereka
berdiri dari jauh,
13 dan mereka mengangkat suaranya

sambil berkata, "YESUS, Tuan, berilah kami
kemurahan!"
14Dan sambil memandang, Dia berkata

kepada mereka, "Seraya pergi, perlihatkanlah
dirimu kepada para imam." Dan terjadilah,
sementara mereka berangkat, mereka
ditahirkan.
15Dan seorang dari antara mereka, ketika

melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia
kembali sambil memuliakan Allah (Elohim -
2316) dengan suara nyaring,
16 dan bersujud di depan kaki-Nya, sambil

mengucap syukur kepada-Nya; dia adalah
seorang Samaria.
17Dan sambil menanggapi, YESUS berkata,

"Bukankah sepuluh orang telah ditahirkan,
tetapi di manakah yang sembilan?
18Tidak adakah didapati yang kembali untuk

memberikan kemuliaan kepada Allah (Elohim -
2316), kecuali orang asing ini?"
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19Dan Dia berkata kepadanya, "Setelah

berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan
engkau."
20Dan, ketika ditanya oleh orang-orang

Farisi, kapan kerajaan Allah (Elohim - 2316)
datang, Dia menjawab kepada mereka dan
mengatakan, "Kerajaan Allah (Elohim - 2316)
datang bukan dengan pengamatan.
21Mereka pun tidak akan berkata: Lihatlah

di sini! Atau, lihatlah di sana! Sebab lihatlah,
kerajaan Allah (Elohim - 2316) ada di antara
kamu."
22Dan Dia berkata kepada para murid-Nya,

"Waktunya akan tiba ketika kamu ingin melihat
satu dari hari-hari Anak Manusia itu, tetapi
kamu tidak akan melihatnya.
23Dan mereka akan berkata kepadamu:

Lihatlah di sini! Atau, lihatlah di sana! Kamu
janganlah pergi ataupun mengikutinya.
24Sebab sama seperti kilat yang memancar,

ia bercahaya dari ujung langit ke ujung langit,
demikianlah pula Anak Manusia akan datang
pada hari-Nya.
25Namun pertama-tama, seharusnyalah

Dia menderita banyak hal dan ditolak oleh
generasi ini.
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26Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman

Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari
Anak Manusia.
27Mereka makan, minum, mengawini,

dan dikawini, sampai waktu Nuh masuk ke
dalam bahtera, dan air bah melanda dan
membinasakan segala sesuatu.
28Sama seperti itu pula yang terjadi pada

zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli,
menjual, menanam, dan membangun,
29 tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom,

turunlah hujan api dan belerang dari langit
dan membinasakan segala sesuatu.
30Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada

hari Anak Manusia disingkapkan.
31 Pada hari itu, orang yang sedang berada

di atap rumah, dan barang-barangnya ada
di dalam rumah, janganlah dia turun untuk
mengambilnya. Dan orang yang ada di ladang,
sama seperti itu, janganlah dia kembali pada
apa-apa yang tertinggal.
32 Ingatlah istri Lot!
33Siapa saja yang berusaha untuk

menyelamatkan jiwanya, dia akan
membinasakannya, dan siapa saja
yang membinasakannya, dia akan
menyelamatkannya.
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34Aku berkata kepadamu, pada malam itu

akan ada dua orang di atas satu tempat tidur;
yang seorang akan diambil dan yang lain akan
ditinggalkan.
35Akan ada dua orang yang sedang

menggiling bersama-sama; yang seorang akan
diambil, dan yang lain akan ditinggalkan.
36Akan ada dua orang di ladang; yang

seorang akan diambil, dan yang lain akan
ditinggalkan."
37Dan seraya menanggapi, mereka berkata

kepada-Nya, "Di mana, Tuhan?" Dan Dia
berkata kepada mereka, "Di mana ada
bangkai, di situ burung-burung nazar akan
terkumpul."

18
1Dan Dia pun mengatakan sebuah
perumpamaan kepada mereka bahwa

seharusnyalah senantiasa berdoa dan tidak
menjadi jemu,
2 sambil berkata, "Di sebuah kota ada seorang

hakim yang tidak takut akan Allah (Elohim -
2316), dan manusia tidak ia hormati.
3Dan di kota itu ada seorang janda, dan dia

datang kepadanya, dengan berkata: Belalah
aku dari lawanku.
4Tetapi untuk beberapa waktu ia tidak mau.

Namun setelah itu ia berkata pada dirinya:
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Sekalipun aku tidak takut akan Allah (Elohim -
2316) dan manusia tidak kuhormati,
5 pada akhirnya, karena janda ini

mendatangkan kesusahan bagiku, aku akan
membelanya, agar dia tidak mengganggu aku
dengan datang terus-menerus."
6Dan Tuhan berkata, "Camkanlah, hakim

ketidakadilan itu mengatakan apa!
7Dan, akankah Allah (Elohim - 2316) sama

sekali tidak melakukan pembelaan terhadap
orang-orang pilihan-Nya yang berseru
kepada-Nya siang dan malam dan berpanjang
sabar atas mereka?
8Aku berkata kepadamu bahwa Dia akan

melakukan pembelaan bagi mereka dengan
segera. Akan tetapi ketika datang, akankah
Anak Manusia mendapati iman di bumi ini?"
9Dan kepada beberapa orang yang bersandar

kepada diri sendiri bahwa mereka adalah
orang benar, dan yang memandang rendah
orang-orang kebanyakan, Dia mengatakan
pula perumpamaan ini,
10 "Ada dua orang naik ke bait suci untuk

berdoa, yang satu orang Farisi dan yang lain
seorang pemungut cukai.
11Orang Farisi itu sambil berdiri mendoakan

hal-hal ini bagi dirinya: Ya Allah (Elohim -
2316), aku bersyukur kepada-Mu, karena
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aku tidak seperti orang-orang kebanyakan,
serakah, tidak jujur, pezina, ataupun seperti
pemungut cukai ini.
12Aku berpuasa dua kali sepekan, aku

memberikan persepuluhan segala sesuatu
sebanyak yang aku dapatkan.
13Dan sambil berdiri dari jauh, pemungut

cukai itu bahkan tidak ingin matanya diangkat
ke langit, sebaliknya dia memukul-mukul ke
dadanya sambil berkata: Ya Allah (Elohim -
2316), biarlah kepadaku yang berdosa ini
diperdamaikan.
14Aku berkata kepadamu, orang ini pulang

ke rumahnya dengan dibenarkan lebih
daripada yang itu. Sebab setiap orang yang
meninggikan dirinya akan direndahkan dan
yang merendahkan dirinya akan ditinggikan."
15Dan mereka membawa kepada-Nya juga

bayi-bayi supaya Dia menjamah mereka. Dan
ketika melihat itu, para murid-Nya menegur
mereka.
16Namun sambil memanggil mereka, YESUS

berkata, "Biarkanlah anak-anak kecil itu datang
kepada-Ku dan janganlah halang-halangi
mereka, karena bagi orang-orang yang seperti
inilah kerajaan Allah (Elohim - 2316).
17Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

siapa saja yang tidak menyambut kerajaan
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Allah (Elohim - 2316) seperti seorang anak
kecil, ia sekali-kali tidak akan masuk ke
dalamnya."
18Dan ada seorang pemimpin menanyai

Dia sambil berkata, "Guru yang baik, dengan
melakukan apa aku akan mewarisi hidup yang
kekal?"
19Dan YESUS berkata kepadanya, "Mengapa

engkau mengatakan Aku baik? Tidak seorang
pun yang baik kecuali satu, Allah (Elohim -
2316).
20Engkau mengetahui perintah-perintah ini:

Jangan berzina, jangan membunuh, jangan
mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah
ayahmu dan ibumu."
21Dan dia berkata, "Aku telah menaati

semuanya itu dari masa mudaku."
22Dan setelah mendengar hal-hal itu, YESUS

berkata kepadanya, "Masih ada satu hal tinggal
padamu, juallah segala sesuatu sebanyak yang
engkau miliki dan bagi-bagikanlah kepada
orang-orang miskin, maka engkau akan
memiliki harta di surga, dan datanglah kemari,
ikutlah Aku."
23Dan sesudah mendengar hal itu ia menjadi

sangat sedih, sebab ia sangat kaya.
24Dan setelah melihatnya, dengan menjadi

sangat sedih, YESUS berkata, "Alangkah
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sukarnya orang yang mempunyai kekayaan
masuk ke dalam kerajaan Allah (Elohim -
2316).
25Sebab, adalah lebih mudah seekor unta

masuk melalui lubang jarum daripada seorang
kaya masuk ke dalam kerajaan Allah (Elohim -
2316)."
26Dan mereka yang mendengar hal

itu, berkata, "Dan siapakah yang dapat
diselamatkan?"
27Namun Dia berkata, "Apa yang tidak

mungkin di hadapan manusia, adalah mungkin
di hadapan Allah (Elohim - 2316)."
28Dan Petrus berkata, "Lihatlah, kami telah

meninggalkan segala sesuatu dan mengikut
Engkau."
29Dan Dia berkata kepada mereka,

"Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,
bahwa tidak ada seorang pun yang
meninggalkan rumah, atau orang tua, atau
saudara-saudara, atau istri, atau anak-anak,
demi kerajaan Allah (Elohim - 2316),
30 yang sekali-kali tidak akan menerima

berlipat ganda pada saat ini dan hidup kekal
pada masa yang akan datang."
31Dan setelah menerima kedua belas murid,

Dia berkata kepada mereka, "Lihatlah, kita
sedang naik ke Yerusalem dan segala sesuatu
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yang telah ditulis oleh para nabi mengenai
Anak Manusia akan digenapi.
32Sebab Dia akan diserahkan kepada

bangsa-bangsa, dan akan dicemooh, dan
dihina, serta diludahi,
33 dan setelah menyesah, mereka akan

membunuh-Nya; dan pada hari ketiga Dia
akan bangkit kembali."
34Namun tidak satu pun dari hal-hal ini

telah mereka pahami dan firman ini menjadi
tersembunyi dari mereka dan mereka tidak
mengetahui hal-hal yang dikatakan.
35Dan terjadilah, ketika Dia sedang mendekat

ke Yerikho, ada seorang buta yang duduk di
pinggir jalan sambil mengemis.
36Dan ketika mendengar kerumunan orang

sedang lewat, dia bertanya, "Ada apa ini?"
37Dan, mereka menceritakan kepadanya

bahwa YESUS orang Nazaret itu sedang lewat.
38Maka dia berseru sambil berkata, "YESUS,

Putra Daud, berilah aku kemurahan!"
39Dan mereka yang berjalan di depan

menegurnya agar ia diam. Namun, dia
berseru lebih keras, "Putra Daud, berilah aku
kemurahan!"
40Dan seraya berhenti, YESUS

memerintahkan agar ia dibawa kepada-
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Nya. Dan ketika dia telah dekat, Dia bertanya
kepadanya,
41 sambil berkata, "Engkau menghendaki Aku

melakukan apa bagimu?" Dan dia berkata,
"Tuhan, supaya aku dapat melihat!"
42Dan YESUS berkata kepadanya,

"Melihatlah! Imanmu telah menyembuhkan
engkau!"
43Dan seketika itu juga dia melihat. Dan

dia mengikuti-Nya sambil memuliakan Allah
(Elohim - 2316). Dan semua orang yang
melihatnya, memberikan pujian kepada Allah
(Elohim - 2316).

19
1Dan setelah memasuki Yerikho, Dia
melewati kota itu.

2Dan tampaklah seorang pria yang namanya
disebut Zakheus. Dan dia adalah seorang
kepala pemungut cukai, dan dia adalah
seorang yang kaya.
3Dan dia berusaha untuk melihat YESUS,

siapakah Dia, tetapi dia tidak dapat, karena
kerumunan orang itu, sebab tubuhnya pendek.
4Dan dengan berlari mendahului, dia naik

ke atas pohon ara supaya dapat melihat Dia,
karena Dia akan segera lewat melalui jalan itu.
5Dan ketika YESUS tiba di tempat itu,

seraya memandang ke atas, Dia melihatnya
dan berkata kepadanya, "Zakheus, dengan
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bergegas, turunlah, karena di rumahmu
haruslah Aku tinggal hari ini."
6Dan dengan bergegas dia turun dan

menyambut Dia sambil bersukacita.
7Namun setelah melihat itu, mereka semua

bersungut-sungut sambil berkata, "Dia telah
datang untuk tinggal bersama seorang yang
berdosa."
8Namun sambil berdiri Zakheus berkata

kepada Tuhan, "Lihatlah, setengah dari apa
yang menjadi milikku, Tuhan (Tuan - 2962),
aku memberikannya kepada orang-orang
miskin, dan sekiranya dari seseorang ada
sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan
mengembalikannya empat kali lipat."
9Dan YESUS berkata kepadanya, "Hari ini

keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena
dia juga adalah anak Abraham.
10Sebab Anak Manusia datang untuk mencari

dan menyelamatkan yang hilang."
11Dan ketika mereka sedang mendengarkan

hal-hal ini, untuk menambahkannya, Dia
menceritakan sebuah perumpamaan, sebab
Dia sudah dekat ke Yerusalem, dan mereka
menyangka bahwa kerajaan Allah (Elohim
- 2316) pada waktu itu juga akan segera
dinyatakan.
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12Oleh karena itu Dia berkata, "Ada seorang

bangsawan pergi ke sebuah negeri yang jauh
untuk menerima kerajaan bagi dirinya, dan
kembali lagi.
13Dan setelah memanggil sepuluh hambanya,

dia memberikan sepuluh mina kepada mereka,
dan berkata kepadanya: Berdaganglah sampai
aku kembali.
14Akan tetapi warga kerajaannya membenci

dia, dan mengutus seorang utusan di belakang
dia dengan mengatakan: Kami tidak mau
orang ini memerintah atas kami.
15Dan terjadilah, ketika dia kembali, setelah

menerima kerajaan itu, dia pun mengatakan
supaya para hambanya itu dipanggil ke
hadapannya; yang kepada mereka dia telah
memberi uang agar ia dapat mengetahui
bagaimana setiap orang menghasilkan sesuatu
dalam berdagang.
16Dan datanglah orang yang pertama

sambil berkata: Tuan, satu mina darimu telah
menghasilkan sepuluh mina.
17Dan dia berkata kepadanya: Baik sekali, hai

hamba yang baik; karena dalam hal-hal kecil
engkau setia, hendaklah engkau memegang
otoritas atas sepuluh kota.
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18Dan datanglah yang kedua sambil berkata:

Tuan, satu mina darimu telah menghasilkan
lima mina.
19Dan dia pun berkata kepadanya: Dan

engkau, jadilah penguasa atas lima kota.
20Dan datanglah yang lain sambil berkata:

Tuan, lihatlah satu mina darimu, yang terus
aku pegang dengan menyimpannya di dalam
sapu tangan.
21Sebab aku takut kepadamu, karena engkau

adalah seorang yang keras, yang mengambil
apa yang tidak engkau taruh dan menuai apa
yang tidak engkau tabur.
22Namun dia berkata kepadanya: Hai hamba

yang jahat, atas dasar ucapan mulutmu aku
akan menghukum engkau. Engkau sudah tahu
bahwa aku adalah seorang yang keras, yang
mengambil apa yang tidak aku taruh dan yang
menuai apa yang tidak aku tabur.
23Dan mengapa engkau tidak menyerahkan

uangku itu ke atas meja perputaran uang?
Dan aku, setelah datang, dapat menariknya
bersama bunganya.
24Dan kepada mereka yang hadir Dia

berkata: Ambillah satu mina itu dari padanya,
dan berikanlah kepada yang memiliki sepuluh
mina.



LUKAS 19.25–31 129
25Dan mereka berkata kepadanya: Tuan, dia

sudah mempunyai sepuluh mina.
26Sebab Aku berkata kepadamu, bahwa

kepada setiap orang yang mempunyai,
akan diberikan, tetapi dari orang yang tidak
mempunyai, bahkan apa yang dia punyai akan
diambil dari padanya.
27Namun, mereka yang membenci aku itu,

yang tidak menginginkan aku memerintah
atas mereka, bawalah ke sini dan bunuhlah di
hadapanku."
28Dan setelah mengatakan hal-hal ini, Dia

berjalan lebih dahulu untuk naik ke Yerusalem.
29Dan terjadilah, ketika Dia sudah dekat

ke Betfage dan Betania, ke arah bukit yang
disebut bukit Zaitun, Dia mengutus dua orang
murid-Nya,
30 dengan mengatakan, "Pergilah ke

desa yang ada di hadapanmu, setelah
memasukinya, kamu akan mendapati seekor
keledai muda yang tertambat, yang di atasnya
seorang pun belum pernah menungganginya.
Sesudah melepaskannya, bawalah.
31Dan jika seseorang menanyai kamu,

mengapa kamu melepaskannya, kamu harus
berkata kepada mereka demikian: Tuhan
berkeperluan atasnya."
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32Dan setelah berangkat, mereka yang

diutus itu pun mendapati seperti yang telah
Dia katakan kepada mereka.
33Dan selagi mereka melepaskan keledai itu,

pemiliknya berkata kepada mereka, "Mengapa
kamu melepaskan keledai itu?"
34Dan mereka berkata, "Tuhan berkeperluan

atasnya."
35Dan mereka membawanya kepada YESUS,

dan setelah menyampirkan jubah-jubah
mereka ke atas keledai muda itu, mereka
menaikkan YESUS ke atasnya.
36Dan sementara Dia berangkat, mereka

menghamparkan jubah-jubah mereka di jalan.
37Dan ketika Dia sudah makin dekat, di

turunan bukit Zaitun, seluruh kumpulan
para murid itu mulai bersukacita, memuji
Allah (Elohim - 2316) dengan suara nyaring
berkenaan dengan segala kuasa yang telah
mereka lihat,
38 seraya berkata, "Diberkatilah Dia yang

datang sebagai raja dalam Nama Tuhan
(YAHWEH - 2962). Damai sejahtera di surga,
dan kemuliaan di tempat yang mahatinggi."
39Dan beberapa orang Farisi dari kerumunan

orang itu berkata kepada-Nya, "Guru, tegurlah
murid-murid-Mu itu!"
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40Dan seraya menanggapi, Dia berkata

kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
bahwa jika mereka ini diam maka batu-batu ini
akan berteriak."
41Dan ketika Dia mendekat, sambil

memandang kota itu, Dia menangis atasnya,
42 seraya berkata, "Jika saja engkau tahu

hal-hal untuk damai sejahteramu, setidaknya
dalam harimu ini, tetapi sekarang semuanya
itu tersembunyi dari matamu.
43Sebab hari-harinya akan datang atasmu,

dan para pembencimu akan memasang
berkeliling kubu-kubu terhadapmu, dan
mengepungmu serta mengimpitmu dari segala
jurusan,
44 dan mereka akan meruntuhkan kamu

dan anak-anakmu yang ada bersamamu dan
tidak akan meninggalkan padamu sebuah
batu di atas sebuah batu karena engkau tidak
mengetahui saat lawatan bagimu."
45Dan setelah masuk ke bait suci, Dia mulai

mengusir orang-orang yang berjualan di
dalamnya dan mereka yang membeli,
46 seraya berkata kepada mereka, "Telah

tertulis: Rumah-Ku adalah rumah doa, tetapi
kamu menjadikannya gua penyamun."
47Dan tiap-tiap hari Dia mengajar di dalam

bait suci. Namun imam-imam kepala dan para
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ahli kitab berusaha membunuh-Nya, juga
orang-orang terkemuka dari bangsa itu.
48Namun mereka tidak menemukan apa

yang dapat mereka lakukan, karena seluruh
bangsa itu terpesona ketika mendengarkan
Dia.

20
1Dan terjadilah pada salah satu
dari hari-hari itu, ketika Dia sedang

mengajar bangsa itu dan menginjil di bait suci,
para imam kepala dan para ahli kitab serta
para tua-tua datang menghampiri,
2 dan berbicara kepada-Nya, sambil berkata,

"Katakanlah kepada kami, dengan otoritas
apakah Engkau melakukan hal-hal itu, atau
siapakah gerangan yang memberikan otoritas
itu kepada-Mu?"
3Dan seraya menjawab, Dia berkata kepada

mereka, "Aku pun akan menanyai engkau
suatu hal, dan katakanlah kepada-Ku:
4Baptisan Yohanes itu, dari surga atau dari

manusia?"
5Dan mereka membicarakannya di antara

mereka sendiri sambil berkata, "Jikalau
kita berkata: Dari surga, Dia akan berkata,
Mengapa kemudian kamu tidak percaya
kepadanya?
6Tetapi jika kita berkata: Dari manusia,

seluruh bangsa ini akan melempari kita dengan
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batu, karena mereka telah diyakinkan bahwa
Yohanes adalah seorang nabi."
7Dan mereka menjawab, tidak tahu dari

mana.
8Dan YESUS berkata kepada mereka, "Jika

demikian, Aku pun tidak akan mengatakan
kepadamu dengan otoritas apakah Aku
melakukan hal-hal ini."
9Dan Dia mulai mengatakan kepada orang

banyak perumpamaan ini, "Ada seseorang yang
menanami kebun anggur dan menyerahkannya
kepada penggarap-penggarap, dan dia pergi
ke negeri lain untuk waktu yang lama.
10Dan pada musimnya, dia mengutus

seorang hamba kepada para penggarap
itu supaya dari hasil kebun anggur itu
mereka menyerahkan kepadanya; tetapi para
penggarap itu sambil memukulinya, mereka
menyuruhnya pergi dengan tangan hampa.
11Dan dia menambah untuk mengutus

hamba yang lain, tetapi mereka menyuruh
yang ini juga pergi dengan tangan hampa,
setelah memukuli dan menghinanya.
12Dan, dia menambah untuk mengutus yang

ketiga, tetapi mereka pun mengusirnya setelah
melukainya.
13Dan tuan pemilik kebun anggur itu berkata:

Aku harus berbuat apa? Aku akan mengutus
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anakku yang terkasih, mungkin setelah
melihatnya mereka akan dibuatnya hormat.
14Namun ketika melihatnya, para penggarap

itu berunding di antara mereka, dengan
mengatakan: Inilah ahli warisnya. Mari kita
bunuh dia, supaya warisan itu menjadi milik
kita.
15Dan setelah mereka melemparkan dia ke

luar kebun anggur itu, mereka membunuhnya.
Oleh karena itu, tuan pemilik kebun anggur itu
harus berbuat apa terhadap mereka?
16Dia akan datang dan membinasakan para

penggarap itu, dan akan memberikan kebun
anggur itu kepada yang lain." Dan setelah
mendengarkan, mereka berkata, "Biarlah itu
tidak terjadi!"
17Dan sambil memandang kepada mereka,

Dia berkata, "Apakah kemudian arti yang
telah tertulis ini: Mereka telah menolak batu
yang sedang mereka bangun, batu ini telah
dijadikan sebagai kepala penjuru.
18Setiap orang yang jatuh ke atas batu ini

akan dihancurkan, dan ke atas siapa saja batu
ini jatuh, dia akan meremukkannya?"
19Dan, para imam kepala dan para ahli kitab

berusaha menjatuhkan tangan kepada-Nya
pada saat itu, tetapi mereka takut akan
bangsa itu, karena mereka tahu bahwa Dia
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mengatakan perumpamaan itu terhadap
mereka.
20Dan sambil mengamati dengan saksama,

mereka mengutus mata-mata untuk berpura-
pura sebagai orang benar, agar mereka
dapat menjerat akan perkataan-Nya untuk
menyerahkan-Nya kepada penguasa dan
otoritas gubernur.
21Dan mereka menanyai Dia sambil

berkata, "Guru, kami tahu bahwa Engkau
berbicara serta mengajar dengan benar
dan tidak mencari muka, melainkan Engkau
mengajarkan jalan Allah (Elohim - 2316) atas
dasar kebenaran.
22Apakah sah atau tidak bagi kami membayar

pajak kepada kaisar?"
23Dan karena merasakan kelicikan mereka,

Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu
mencobai Aku?
24Tunjukkanlah kepada-Ku sekeping dinaran.

Gambar dan tulisan siapakah tertera di sini?"
Dan sambil menjawab, mereka berkata,
"Kaisar."
25Dan Dia berkata kepada mereka, "Kalau

begitu, bayarkanlah kepada kaisar milik kaisar,
dan kepada Allah (Elohim - 2316) milik Allah
(Elohim - 2316)!"
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26Dan mereka tidak dapat menjerat akan Dia

melalui perkataan-Nya di depan bangsa itu,
dan mereka terdiam karena merasa heran atas
jawaban-Nya.
27Dan beberapa dari antara orang-orang

Saduki, yaitu mereka yang menyangkal adanya
kebangkitan, seraya berdatangan, mereka
menanyai Dia
28 dengan mengatakan, "Guru, Musa telah

menuliskan bagi kita, jika ada seorang
saudara laki-laki telah meninggal sementara
mempunyai seorang istri, dan dia meninggal
tanpa anak, maka saudaranya itu harus
mengambil istri itu dan harus membangkitkan
keturunan bagi saudaranya.
29 Lalu, adalah tujuh orang bersaudara, dan

yang pertama, setelah mengambil seorang
istri, dia meninggal tanpa anak.
30Dan yang kedua mengambil istrinya itu,

dan orang ini pun meninggal tanpa anak,
31 dan yang ketiga juga mengambilnya; dan

sama seperti itu jugalah ketujuhnya, mereka
meninggal dan tidak meninggalkan anak.
32Dan akhir dari semuanya, meninggal

jugalah wanita itu.
33 Lalu, pada hari kebangkitan, menjadi istri

siapakah wanita itu dari antara mereka, karena
ketujuhnya pernah beristrikan dia?"
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34Dan sambil menjawab, YESUS berkata

kepada mereka, "Anak-anak zaman ini kawin
dan dikawini,
35 tetapi mereka yang dianggap layak

mencapai masa itu dan kebangkitan dari
antara yang mati, mereka tidak kawin maupun
dikawini.
36Sebab mereka tidak dapat meninggal

lagi, karena mereka sama seperti malaikat
dan dengan menjadi anak-anak kebangkitan,
mereka adalah anak-anak Allah (Elohim -
2316).
37Namun bahwa orang-orang mati

dibangkitkan, Musa pun telah menunjukkannya
pada saat di semak duri, ketika dia memanggil
Tuhan (YAHWEH - 2962), Allah (Elohim - 2316)
Abraham, dan Allah (Elohim - 2316) Ishak,
dan Allah (Elohim - 2316) Yakub.
38Dan Dia bukanlah Allah (Elohim - 2316)

orang-orang mati, melainkan mereka yang
hidup, karena semua orang hidup bagi Dia."
39Dan seraya menanggapi, beberapa ahli

kitab itu berkata, "Guru, Engkau telah berkata
dengan benar."
40Dan mereka tidak berani lagi menanyai Dia

apa pun. Hubungan YESUS dengan Daud
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41Dan Dia berkata kepada mereka,

"Bagaimana mereka mengatakan Mesias itu
anak Daud,
42 sedangkan Daud sendiri berkata dalam

kitab Mazmur: Tuhan (YAHWEH - 2962) telah
berfirman kepada Tuanku (Tuhanku - 2962):
Duduklah di sebelah kanan-Ku
43 sampai Aku membuat musuh-musuh-Mu

tumpuan kaki-Mu.
44Daud selanjutnya menyebut Dia Tuannya

(Tuhan - 2962), bagaimana pula Dia itu
anaknya?"
45Dan ketika seluruh bangsa itu

mendengarkan, Dia berkata kepada
para murid-Nya,
46 "Waspadalah terhadap para ahli kitab,

yang suka berjalan dengan jubah kebesaran
dan menyukai penghormatan di pasar-pasar,
dan tempat-tempat duduk yang terhormat
di sinagoga-sinagoga, serta tempat-tempat
terhormat dalam perjamuan,
47 yang melahap rumah-rumah para janda,

dan berdoa panjang-panjang dalam kepura-
puraan. Mereka ini akan menerima hukuman
yang semakin berat."

21
1Dan sambil memandang, Dia melihat
orang-orang kaya yang sedang
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memasukkan persembahannya ke dalam
perbendaharaan.
2Dan Dia melihat juga seorang janda miskin

yang sedang memasukkan dua lepton ke sana.
3Dan Dia berkata, "Sesungguhnya Aku

berkata kepadamu, janda miskin ini memberi
lebih banyak daripada semua orang itu,
4 sebab semua orang itu memberi

persembahan * (kepada Elohim - 0) dari
kelimpahannya, tetapi dia memberi dari
kekurangannya, yaitu seluruh kehidupan yang
ia miliki."
5Dan ketika beberapa orang sedang

berbicara tentang bait suci, yang telah dihiasi
dengan batu-batuan yang indah dan dengan
barang-barang persembahan, Dia berkata,
6 "Apa yang sedang kamu lihat ini, akan

datang masanya, yang di dalamnya, sebuah
batu tidak akan dibiarkan di atas batu, yang
tidak akan diruntuhkan."
7Dan mereka menanyai-Nya sambil berkata,

"Guru, kapan kemudian hal-hal ini akan terjadi,
dan apakah tandanya manakala hal ini akan
segera terjadi?"
8Dan Dia menjawab, "Perhatikanlah, agar

kamu tidak disesatkan, karena banyak orang
akan datang atas Nama-Ku sambil berkata:
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Akulah Dia! Dan, saatnya sudah dekat!
Janganlah kemudian kamu mengikuti mereka.
9Dan manakala kamu mendengar

peperangan dan kerusuhan, kamu tidak boleh
digentarkan! Sebab seharusnyalah hal-hal ini
terjadi lebih dahulu, tetapi kesudahannya tidak
pada saat itu juga."
10 Lalu, Dia berkata kepada mereka, "Bangsa

akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan
melawan kerajaan,
11 juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat

di berbagai tempat, dan kelaparan-kelaparan,
dan wabah-wabah penyakit, juga akan terjadi
hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda
yang dahsyat dari langit.
12Namun sebelum semuanya ini, mereka

akan menjatuhkan tangannya kepada kamu
dan akan menganiaya seraya menyerahkan
ke sinagoga-sinagoga dan penjara-penjara
sambil dibawa ke hadapan raja-raja dan
gubernur-gubernur demi Nama-Ku,
13 dan hal itu akan menjadi suatu kesaksian

bagimu.
14Oleh sebab itu, taruhlah di dalam hatimu

agar kamu bersiap untuk tidak membela;
15 karena Aku akan memberikan kepadamu

sebuah mulut dan hikmat yang dengannya



LUKAS 21.16–23 141

semua orang yang menentang kamu tidak
dapat membantah maupun melawan.
16Namun kamu akan dikhianati juga oleh

orang tua, dan saudara-saudara, dan kaum
keluarga, dan sahabat, dan mereka akan
membunuh dari antara kamu.
17Dan kamu akan dibenci oleh semua orang

karena Nama-Ku.
18Tetapi tidak sehelai rambut pun dari

kepalamu sekali-kali akan binasa.
19Dengan kesabaranmu, kamu akan

memperoleh jiwamu.
20Namun, manakala kamu melihat Yerusalem

dikepung oleh tentara musuh, maka ketahuilah
bahwa keruntuhannya sudah dekat.
21 Pada waktu itu, mereka yang berada di

Yudea biarlah melarikan diri ke pegunungan,
dan mereka yang berada di tengah-tengah
kota itu biarlah keluar, dan mereka yang
berada di pedesaan-pedesaan, biarlah tidak
masuk ke dalam kota itu.
22Sebab inilah hari-hari pembalasan, supaya

digenapi segala sesuatu yang telah tertulis.
23Dan celakalah bagi mereka yang di dalam

rahimnya sedang mengandung dan bagi
mereka yang sedang menyusui pada hari-hari
itu! Sebab kesusahan besar atas bumi dan
murka atas bangsa ini akan terjadi.
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24Dan mereka akan roboh oleh mata pedang

dan akan dibawa sebagai tawanan ke segala
bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak
oleh bangsa-bangsa lain sampai saat bagi
bangsa-bangsa lain telah digenapi."
25 "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari,

dan bulan, dan bintang-bintang; dan di
atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam
keputusasaan karena menderunya laut dan
gelombang.
26Orang-orang terpingsan-pingsan oleh

rasa takut dan penantian yang menimpa
penduduk dunia sebab kuasa-kuasa langit
akan digoncangkan.
27Dan kemudian mereka akan melihat Anak

Manusia yang datang dalam awan dengan
kuasa dan kemuliaan yang besar.
28Namun ketika hal-hal ini mulai terjadi,

tegaklah dan angkatlah kepalamu sebab
penebusanmu sedang mendekat."
29Dan Dia mengatakan sebuah perumpamaan

kepada mereka, "Perhatikanlah pohon ara dan
semua pohon.
30Manakala mereka sekarang sudah mulai

bertunas, dengan melihat dari padanya kamu
akan tahu, bahwa musim panas sudah dekat.
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31Demikian juga, manakala kamu melihat hal

itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah
(Elohim - 2316) menjadi semakin dekat.
32Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu
sampai semuanya ini dapat terjadi.
33 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi

perkataan-Ku sekali-kali tidak akan berlalu.
34Tetapi jagalah dirimu supaya hatimu tidak

dibebani oleh kebingungan dan kemabukan
serta kekhawatiran hidup, dan hari yang tak
terduga itu akan datang kepadamu
35 seperti jerat, sebab ia akan datang ke atas

segala sesuatu yang tinggal di atas seluruh
muka bumi ini.
36Maka berjaga-jagalah setiap saat sambil

berdoa, supaya kamu dianggap layak untuk
luput dari semua hal-hal ini yang akan segera
terjadi dan untuk berdiri di hadapan Anak
Manusia."
37Dan Dia berada di dalam bait suci untuk

mengajar pada siang hari, dan pada malam
harinya, sambil keluar, Dia bermalam di bukit
yang disebut bukit Zaitun.
38Dan seluruh bangsa itu pagi-pagi benar

berdatangan kepada-Nya di dalam bait suci
untuk mendengarkan Dia.
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22
1Dan hari raya Roti Tidak Beragi, yang
disebut Paskah, sudah dekat,

2 dan, imam-imam kepala dan ahli-ahli kitab
sedang berusaha bagaimana mereka dapat
membunuh Dia, karena mereka takut akan
bangsa itu.
3Dan Satan masuk ke dalam Yudas, yang

disebut Iskariot, yang berasal dari bilangan
dua belas murid itu.
4Dan setelah pergi, dia berbicara dengan para

imam kepala dan para komandan pengawal,
bagaimana dia dapat menyerahkan-Nya
kepada mereka.
5Dan mereka bersukacita dan setuju untuk

memberikan uang kepadanya.
6Dan dia menyetujui, dan mencari

kesempatan yang baik untuk menyerahkan Dia
kepada mereka tanpa keributan.
7Dan tibalah hari Roti Tidak Beragi, yang

pada hari itu domba Paskah seharusnya
dikurbankan.
8Dan Dia mengutus Petrus dan Yohanes,

sambil berkata, "Sambil berangkat,
persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita
agar kita dapat makan."
9Dan mereka berkata kepada-Nya, "Di

manakah Engkau menghendaki kami
mempersiapkannya?"
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10Dan Dia berkata kepada mereka, "Lihatlah,

ketika kamu masuk ke kota, ada seorang pria
yang membawa kendi berisi air akan bertemu
denganmu. Ikutilah dia ke dalam rumah yang
dia masuki.
11Dan kamu akan berkata kepada tuan

pemilik rumah itu: Guru berkata kepadamu:
Di manakah ruang tamu tempat Aku dapat
makan Paskah bersama murid-murid-Ku?
12Dan dia pun akan menunjukkan kepadamu

sebuah ruang atas yang besar yang sudah
diperlengkapi, persiapkanlah di sana!"
13Dan setelah berangkat, mereka mendapati

sebagaimana yang telah Dia katakan kepada
mereka. Dan mereka mempersiapkan Paskah.
14Dan ketika saatnya tiba, Dia duduk makan,

dan kedua belas rasul ada bersama-Nya.
15Dan Dia berkata kepada mereka, "Dalam

kerinduan Aku menginginkan makan Paskah
ini bersamamu sebelum Aku menderita.
16Sebab Aku berkata kepadamu bahwa Aku

sekali-kali tidak akan lagi makan dari padanya,
sampai bilamana telah digenapi di dalam
kerajaan Allah (Elohim - 2316)."
17Dan setelah mengambil cawan, seraya

mengucap syukur, Dia berkata, "Ambillah ini
dan bagikanlah di antara kamu!
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18Sebab Aku berkata kepadamu bahwa

Aku sekali-kali tidak akan minum dari hasil
pokok anggur sampai bilamana kerajaan Allah
(Elohim - 2316) tiba."
19Dan setelah mengambil roti, seraya

mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya
dan memberikannya kepada mereka, sambil
berkata, "Inilah tubuh-Ku yang diserahkan
ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan
akan Aku."
20Sama seperti itu juga, cawan itu, sesudah

makan, dengan mengatakan, "Cawan ini
adalah perjanjian baru di dalam darah-Ku,
yang ditumpahkan ganti kamu.
21Namun, lihatlah, tangan orang yang

mengkhianati Aku ada di atas meja
bersama-Ku!
22Dan sesungguhnyalah Anak Manusia

sedang pergi sesuai dengan apa yang telah
ditentukan, akan tetapi celaka bagi manusia
itu, yang olehnya Dia dikhianati!"
23Dan mereka mulai mempercakapkannya

di antara mereka, siapa gerangan dari antara
mereka yang akan segera melakukan hal itu.
24Dan terjadilah juga pertengkaran di antara

mereka, siapakah dari antara mereka yang
merasa menjadi lebih besar.
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25Dan Dia berkata kepada mereka, "Raja-raja

bangsa lain menjadi tuan atas mereka, dan
mereka yang menjalankan otoritas, mereka
disebut dermawan atas mereka.
26Namun kamu tidaklah demikian,

sebaliknya, siapa yang lebih besar di antara
kamu hendaklah dia menjadi seperti yang lebih
muda, dan yang menjadi pemimpin, seperti
yang melayani.
27Sebab siapakah yang lebih besar, orang

yang duduk makan, atau orang yang melayani?
Bukankah orang yang duduk makan? Namun
Aku berada di tengah-tengah kamu sebagai
seorang yang melayani.
28Dan kamu, yang tetap tinggal bersama-Ku

dalam pencobaan-pencobaan-Ku.
29Dan Aku menentukan kerajaan bagimu

sebagaimana Bapa-Ku menentukannya
bagi-Ku,
30 supaya kamu dapat makan dan minum

pada meja-Ku di dalam kerajaan-Ku dan kamu
akan duduk di atas takhta untuk menghakimi
kedua belas suku Israel."
31 Lalu, Tuhan berkata, "Simon, Simon,

lihatlah, Satan telah menuntut untuk menampi
engkau seperti gandum,
32 tetapi Aku telah berdoa untukmu

supaya imanmu tidak gugur. Dan engkau,
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bilamana sudah insaf kembali, kuatkanlah
saudara-saudaramu."
33Dan dia berkata kepada-Nya, "Tuhan, aku

siap pergi baik ke dalam penjara bahkan ke
kematian bersama Engkau!"
34Namun Dia berkata, "Petrus, Aku berkata

kepadamu, ayam jantan sekali-kali tidak akan
berkokok hari ini, sebelum tiga kali engkau
menyangkal bahwa engkau mengenal Aku."
35Dan Dia berkata kepada mereka, "Ketika

Aku mengutus kamu tanpa kantung uang,
dan kantung bekal, dan kasut, adakah kamu
kekurangan sesuatu?" Dan mereka menjawab,
"Sama sekali tidak."
36Kemudian Dia berkata kepada mereka,

"Namun sekarang, yang mempunyai sebuah
kantung uang, biarlah dia membawanya, dan
sama seperti itu pulalah kantung bekal. Dan
yang tidak mempunyai, biarlah dia menjual
jubahnya, dan membeli sebuah pedang.
37Sebab Aku berkata kepadamu, bahwa

apa yang telah tertulis ini seharusnyalah
bahkan telah digenapi dalam Aku: Dan Dia
akan terhitung bersama orang-orang durhaka,
sebab hal-hal yang berkenaan dengan-Ku pun
sedang mendapatkan penggenapannya."
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38Dan mereka berkata, "Tuhan, lihatlah, di

sini ada dua pedang." Dan Dia berkata kepada
mereka, "Cukuplah sudah!"
39Dan setelah keluar, Dia pergi seperti

biasanya ke bukit Zaitun, dan para murid-Nya
pun mengikuti Dia.
40Dan setelah tiba di tempat itu, Dia berkata

kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu tidak
masuk ke dalam pencobaan."
41Dan Dia menjauhkan diri dari mereka

kira-kira sepelempar batu jaraknya. Dan sambil
bertekuk lutut, Dia berdoa
42 dengan berkata, "Ya Bapa, jika Engkau

menghendaki mengambil cawan ini dari
pada-Ku, bagaimanapun juga bukanlah
kehendak-Ku, melainkan biarlah kehendak-Mu
yang terjadi."
43Dan seorang malaikat dari surga tampak

kepada-Nya untuk menguatkan Dia.
44Dan ketika berada dalam penderitaan yang

mendalam, Dia semakin bersungguh-sungguh
berdoa. Dan peluh-Nya menjadi seperti
titik-titik darah yang jatuh ke tanah.
45Setelah bangkit dari doa, sambil datang

kepada murid-murid-Nya, Dia mendapati
mereka sedang tertidur karena kesedihannya.
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46Dan Dia berkata kepada mereka, "Mengapa

kamu tidur? Selagi bangun, berdoalah, supaya
kamu tidak masuk ke dalam pencobaan."
47Dan ketika Dia masih berbicara, lihatlah

kerumunan orang, dan dia yang disebut Yudas,
seorang dari kedua belas murid, berjalan
mendahului mereka, dan mendekati YESUS
untuk mencium Dia.
48Namun YESUS berkata kepadanya, "Yudas,

dengan ciumankah engkau menyerahkan Anak
Manusia?"
49Dan ketika melihat apa yang akan segera

terjadi, orang-orang yang ada di sekitar-Nya
berkata kepada-Nya, "Tuhan, haruskah kami
menyerang dengan pedang?"
50Dan seorang dari antara mereka menyerang

hamba imam besar dan memutuskan telinga
kanannya.
51Dan sambil menanggapi, YESUS berkata,

"Cukuplah itu!" Dan sambil menjamah
telinganya, Dia menyembuhkannya.
52Dan kepada mereka yang datang

kepada-Nya, yakni para imam kepala dan
para komandan pengawal bait suci dan para
tua-tua, YESUS berkata, "Seperti terhadap
penyamunkah kamu keluar dengan pedang
dan kayu?
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53Ketika Aku berada bersama kamu tiap-tiap

hari di bait suci, kamu tidak mengulurkan
tanganmu ke atas-Ku; tetapi inilah waktumu
dan kuasa kegelapan itu."
54Dan setelah menangkap Dia, mereka

menggiring dan membawa-Nya ke rumah
imam besar. Dan Petrus mengikuti dari jauh.
55Dan sambil menyalakan api di tengah aula

itu, juga seraya duduk bersama-sama, Petrus
pun duduk di tengah-tengah mereka.
56Dan ada seorang hamba perempuan,

ketika melihatnya sedang duduk dekat api
itu dan setelah mengamatinya, dia berkata,
"Orang ini juga ada bersama Dia."
57Namun dia menyangkal-Nya, sambil

berkata, "Hai wanita, aku tidak mengenal Dia!"
58Dan tak lama sesudahnya, ada orang lain

yang melihatnya, dia berkata, "Engkau juga
adalah seorang dari antara mereka!" Namun
Petrus berkata, "Saudara, aku bukan dia!"
59Dan setelah berlalu kira-kira satu jam,

ada seorang lain lagi menuduh dengan berani
seraya berkata, "Sesungguhnyalah, orang
ini juga bersama Dia sebab ia juga seorang
Galilea."
60Namun Petrus berkata, "Saudara, aku

tidak tahu engkau mengatakan apa." Dan
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seketika itu juga, ketika dia masih berbicara,
berkokoklah ayam jantan.
61Dan, sambil berpaling, Tuhan melihat

kepada Petrus, dan Petrus teringat akan
perkataan Tuhan, sebagaimana Dia telah
mengatakannya kepadanya, "Sebelum ayam
jantan berkokok, engkau akan menyangkal
Aku tiga kali."
62Dan sambil keluar, Petrus menangis dengan

sedih.
63Dan orang-orang yang menahan

YESUS mencemooh kepada-Nya sambil
memukuli-Nya.
64Dan sambil menutup mata-Nya, mereka

memukul muka-Nya dan menanyai-Nya, sambil
berkata, "Bernubuatlah. Siapakah orang yang
memukul Engkau?"
65Dan sambil menghujat, mereka

mengatakan banyak hal lain kepada-Nya.
66Dan ketika hari menjadi siang,

berkumpullah kelompok tua-tua bangsa itu,
juga imam-imam kepala dan para ahli kitab.
Dan, mereka menghadapkan Dia ke Sanhedrin
mereka,
67 dengan mengatakan, "Jika Engkau adalah

Mesias itu, katakanlah kepada kami!" Dan Dia
berkata kepada mereka, "Jika Aku mengatakan
kepadamu, kamu pun tetap tidak percaya.
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68Dan kalaupun Aku bertanya, kepada-Ku

tetap tidak akan kamu jawab, ataupun
membiarkan pergi.
69Mulai sekarang Anak Manusia akan duduk

di sebelah kanan kekuasaan Allah (Elohim -
2316)"
70Dan semua orang berkata, "Kalau begitu,

Engkaukah ini Putra Allah (Elohim - 2316)?"
Dan Dia berkata kepada mereka, "Kamu
sendiri mengatakannya, bahwa Akulah Dia."
71Dan mereka berkata, "Kita masih

mempunyai kebutuhan apa tentang kesaksian,
sebab kita sendiri telah mendengar dari
mulut-Nya?"

23
1Dan sambil bangkit, seluruh kumpulan
mereka membawa Dia ke hadapan

Pilatus.
2Dan mereka mulai menuduh Dia dengan

mengatakan, "Kami telah mendapati Dia
sedang menyesatkan bangsa ini dan melarang
untuk membayar pajak kepada kaisar dengan
mengatakan diri-Nya sendiri adalah Mesias,
seorang raja."
3Dan Pilatus menanyai Dia sambil berkata,

"Apakah Engkau Raja orang Yahudi?" Dan
sambil menjawab, Dia berkata kepadanya,
"Engkau sendiri mengatakannya!"
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4Dan Pilatus berkata kepada para imam

kepala dan kerumunan orang itu, "Aku tidak
mendapati apa pun yang salah pada Orang
ini."
5Namun mereka mendesak sambil

berkata, "Dia menghasut bangsa ini dengan
pengajaran-Nya di seluruh Yudea, mulai dari
Galilea sampai ke sini."
6Dan ketika mendengar dari Galilea, Pilatus

bertanya apakah Orang ini seorang Galilea.
7Dan ketika mengetahui bahwa Dia berasal

dari wilayah kekuasaan Herodes, ia mengirim-
Nya kepada Herodes, yang pada hari-hari itu
ia juga sedang berada di Yerusalem.
8Dan ketika melihat YESUS, Herodes sangat

bersukacita, sebab sudah sejak lama dia ingin
melihat-Nya karena mendengar banyak hal
tentang Dia. Dan dia berharap dapat melihat
suatu tanda yang dilakukan oleh-Nya.
9Dan dia menanyai-Nya dengan cukup

banyak perkataan, tetapi Dia tidak menjawab
sepatah kata pun kepadanya.
10Dan para imam kepala dan para ahli kitab

berdiri untuk menuduh Dia dengan sengit.
11Dan Herodes bersama pengawal-

pengawalnya, setelah menghina dan
mencemooh Dia sambil memakaikan jubah
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kebesaran kepada-Nya, dia mengirimkan-Nya
kembali kepada Pilatus.
12Dan pada hari itu, baik Pilatus maupun

Herodes keduanya menjadi sahabat seorang
terhadap yang lain, sebab mereka sebelumnya
berada dalam permusuhan di antara mereka.
13Dan Pilatus, setelah mengumpulkan para

imam kepala, dan para pemimpin, dan rakyat,
14 ia berkata kepada mereka, "Kamu telah

membawa Orang ini kepadaku sebagai orang
yang menyesatkan rakyat. Dan lihatlah,
setelah memeriksa di hadapanmu, aku tidak
mendapati kesalahan apa pun pada Orang ini
seperti yang kamu tuduhkan kepada-Nya,
15 bahkan Herodes pun tidak, karena aku

telah mengutus kamu kepadanya, dan lihatlah,
tidak ada suatu pun yang telah dilakukan
oleh-Nya yang setimpal dengan kematian.
16 Jadi setelah menghajar-Nya, aku akan

melepaskan Dia."
17Adapun pada setiap hari raya dia

berkepentingan untuk melepaskan seorang
terpidana bagi mereka.
18Namun mereka berteriak bersama-sama,

sambil berkata, "Singkirkanlah Orang ini, dan
lepaskanlah Barabas bagi kami!"
19Dia adalah orang yang telah dimasukkan ke

dalam penjara sehubungan dengan beberapa
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pemberontakan dan pembunuhan yang telah
terjadi di dalam kota.
20Kemudian, sekali lagi Pilatus berteriak

kepada mereka karena ingin melepaskan
YESUS.
21Namun mereka berteriak sambil berkata,

"Salibkanlah! Salibkanlah Dia!"
22Dan untuk ketiga kalinya dia berkata

kepada mereka, "Mengapa, sebab kejahatan
apa yang telah Orang ini lakukan? Aku tidak
menemukan apa pun pada diri-Nya sebagai
alasan kematian. Jadi, setelah menghajar-Nya
aku akan melepaskan Dia."
23Namun dengan suara keras, mereka terus

mendesak untuk meminta agar Dia disalibkan.
Dan suara mereka dan para imam kepala itu
menang.
24Dan Pilatus memutuskan agar tuntutan

mereka dilaksanakan.
25Dan dia melepaskan bagi mereka, seorang

yang dimasukkan ke dalam penjara karena
pemberontakan dan pembunuhan, yang telah
mereka tuntut. Dan dia menyerahkan YESUS
pada kehendak mereka.
26Dan ketika mereka membawa Dia pergi,

seraya menahan Simon, seorang Kirene, yang
baru datang dari ladang, mereka meletakkan
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salib itu ke atasnya supaya memikulnya di
belakang YESUS.
27Dan sejumlah besar massa mengikuti Dia,

dan juga wanita-wanita yang menangisi dan
meratapi Dia.
28Dan sambil berpaling kepada mereka,

YESUS berkata, "Hai putri-putri Yerusalem,
janganlah menangisi Aku, melainkan tangisilah
dirimu sendiri dan anak-anakmu!
29Sebab lihatlah, masanya akan tiba, yang di

dalamnya mereka akan berkata: Berbahagialah
dia yang mandul dan rahim yang tidak pernah
melahirkan dan buah dada yang tidak pernah
menyusui.
30 Pada waktu itu mereka akan mulai berkata

kepada gunung-gunung: Runtuhlah ke atas
kami! Dan kepada bukit-bukit: Timbunilah
kami!
31Sebab jikalau orang berbuat hal-hal ini

terhadap kayu bergetah, apakah yang akan
terjadi terhadap yang kering?"
32Dan ada juga dua orang penjahat yang

lain, digiring bersama Dia untuk dihukum mati.
33Dan ketika mereka sampai di tempat

yang disebut Tengkorak, di sana mereka
menyalibkan Dia dan para penjahat itu,
seorang di sebelah kanan dan yang lain di
sebelah kiri.
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34Dan YESUS berkata, "Ya Bapa,

ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka
tidak tahu mereka berbuat apa." Dan mereka
membuang undi untuk membagi jubah-Nya.
35Dan orang-orang itu berdiri sambil

menyaksikannya. Dan juga para pemimpin
bersama mereka mengejek sambil berkata,
"Dia menyelamatkan orang lain, biarlah Dia
menyelamatkan diri-Nya sendiri, jika Dia
adalah Mesias yang dipilih Allah (Elohim -
2316)."
36Dan sambil mendekat dan menawarkan

anggur asam kepada-Nya, para prajurit itu pun
mencemooh kepada-Nya,
37 dengan berkata juga, "Jika Engkau adalah

Raja orang Yahudi, selamatkanlah diri-Mu
sendiri!"
38Dan juga ada sebuah tulisan yang tertulis

di atas-Nya, dalam huruf Yunani, dan Romawi,
dan Ibrani: "Inilah Raja Orang Yahudi."
39Dan seorang dari penjahat yang digantung

itu menghujat Dia, sambil berkata, "Jika
Engkau adalah Mesias, selamatkan diri-Mu,
juga kami!"
40Namun sambil menanggapi, seorang yang

lain menegur kepadanya sambil berkata,
"Tidakkah engkau takut akan Allah (Elohim
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- 2316) sebab engkau sedang ada dalam
hukuman yang sama?
41Dan kita memang layak, sebab kita

menerima hal-hal yang setimpal dengan apa
yang telah kita perbuat, tetapi Orang ini tidak
melakukan kesalahan apa pun."
42Dan dia berkata kepada YESUS, "Tuan,

ingatlah aku manakala Engkau datang dalam
kerajaan-Mu."
43Dan YESUS berkata kepadanya,

"Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, hari
ini engkau akan bersama dengan Aku di dalam
firdaus."
44Dan, waktu itu kira-kira jam keenam, dan

kegelapan menyelimuti seluruh tanah itu
sampai jam kesembilan,
45 dan matahari menjadi gelap, dan tabir di

tempat suci terbelah di tengahnya.
46Dan, sambil berseru dengan suara nyaring,

YESUS berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu
Aku menyerahkan Roh-Ku." Dan sesudah
mengatakan hal-hal itu, Dia menghembuskan
napas-Nya.
47Dan ketika melihat apa yang terjadi,

perwira itu memuliakan Allah (Elohim - 2316)
sambil berkata, "Sungguh, Orang ini adalah
orang benar!"
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48Dan seluruh kerumunan orang yang

berkumpul pada peristiwa ini sambil
memerhatikan hal-hal yang terjadi, mereka
pun kembalilah seraya memukuli dirinya
sendiri.
49Dan semua orang yang mengenal Dia

berdiri dari jauh, juga wanita-wanita yang
menyertai Dia dari Galilea, ketika menyaksikan
semuanya ini.
50Dan lihatlah, ada seorang yang bernama

Yusuf, yang menjadi anggota dewan penasihat,
seorang yang baik dan benar.
51Orang ini tidak menyetujui keputusan dan

tindakan mereka; dia berasal dari Arimatea,
sebuah kota orang Yahudi, dan dia sendiri pun
sedang menantikan kerajaan Allah (Elohim -
2316).
52Setelah datang menghadap Pilatus, orang

ini meminta jenazah YESUS.
53Dan sesudah menurunkan-Nya, dia

membungkus-Nya dengan kain linen, dan
dia membaringkan-Nya di dalam kubur yang
digalinya, yang di tempat itu belum pernah
dibaringkan mayat siapa pun.
54Dan hari itu adalah hari persiapan dan

Sabat hampir tiba.
55Dan juga para wanita yang bersama

Dia dari Galilea, sambil mengikuti, mereka
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melihat kubur itu dan bagaimana jenazah-Nya
dibaringkan.
56Dan setelah pulang, mereka menyiapkan

rempah-rempah dan minyak wangi. Dan pada
hari Sabat memang mereka beristirahat sesuai
dengan perintah.

24
1Dan, pagi-pagi benar pada hari
pertama pekan itu, mereka datang ke

kubur dengan membawa rempah-rempah yang
telah mereka persiapkan, dan ada beberapa
orang bersama mereka.
2Namun mereka mendapati batu yang sudah

terguling dari kubur itu.
3Dan setelah masuk, mereka tidak

menemukan jenazah Tuhan YESUS.
4Dan terjadilah, sementara mereka

kebingungan mengenai hal ini, maka
tampaklah dua orang berdiri di dekat mereka
dengan pakaian yang berkilau-kilauan.
5Dan ketika mereka menjadi sangat

ketakutan serta ketika menundukkan wajah
mereka ke arah tanah, berkatalah kedua orang
itu kepada mereka, "Mengapa kamu mencari
Dia yang hidup di antara yang mati?
6Dia tidak ada di sini, tetapi Dia telah bangkit.

Ingatlah bagaimana Dia berbicara kepada
kamu ketika masih berada di Galilea
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7 ketika berkata, "Seharusnyalah Anak

Manusia diserahkan ke tangan orang-orang
berdosa dan disalibkan dan bangkit kembali
pada hari ketiga."
8Dan teringatlah mereka akan perkataan-Nya

itu.
9Dan setelah kembali dari kubur, mereka

memberitahukan semua hal ini kepada
kesebelas murid dan kepada semua orang
selebihnya.
10Dan mereka adalah Maria Magdalena,

dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan
wanita-wanita lainnya yang bersama mereka,
yang terus mengatakan hal-hal ini kepada para
rasul.
11Namun perkataan mereka tampak seperti

tidak masuk akal bagi mereka sehingga
mereka tidak memercayainya.
12Namun sambil bangun, Petrus berlari

menuju kubur itu. Dan ketika memeriksa
ke dalam, ia melihat hanya kain linen
yang tergeletak. Dan dia pergi, sambil
terheran-heran dalam dirinya atas apa yang
telah terjadi.
13Dan pada hari itu, tampaklah dua orang

dari antara mereka sedang pergi ke sebuah
desa yang bernama Emaus, yang berjarak
enam puluh stadia dari Yerusalem.
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14Dan mereka berbicara seorang terhadap

yang lain tentang semua yang telah terjadi itu.
15Dan terjadilah ketika mereka sedang

bercakap-cakap dan bertukar pikiran, YESUS
sendiri sambil mendekati, Dia juga berjalan
bersama mereka.
16Namun mata mereka terhalang, sehingga

mereka tidak dapat mengenali Dia seutuhnya.
17Dan Dia berkata kepada mereka,

"Perkataan-perkataan apa ini yang sedang
kamu percakapkan seorang terhadap yang lain
selagi berjalan, dan kamu menjadi muram?"
18Dan sambil menjawab, seorang yang

namanya Kleopas berkata kepada-Nya,
"Apakah Engkau satu-satunya yang hidup
sebagai orang asing di Yerusalem dan engkau
tidak mengetahui apa yang telah terjadi
atasnya pada hari-hari ini?"
19Dan Dia berkata kepada mereka, "Apa itu?"

Dan mereka berkata kepada-Nya, "Peristiwa
mengenai YESUS, orang Nazaret itu, yang
telah menjadi seorang nabi yang penuh kuasa
dalam perbuatan dan perkataan di hadapan
Allah (Elohim - 2316) dan seluruh bangsa ini.
20Dan bagaimana para imam kepala dan

para pemimpin kami telah menyerahkan Dia
ke dalam hukuman mati dan menyalibkan Dia.
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21Dan dahulu kami berharap bahwa Dia

adalah orang yang akan segera menebus
Israel, tetapi kenyataannya dengan semua ini,
hari ini sedang lewat hari ketiganya sejak apa
yang telah terjadi itu.
22Namun juga, beberapa wanita dari

antara kami telah mengejutkan kami; setelah
pagi-pagi sekali datang ke kubur,
23 dan karena tidak menemukan jenazah-Nya,

mereka kembali dengan mengatakan bahkan
telah melihat penampakan malaikat-malaikat
yang mengatakan Dia hidup.
24Dan beberapa di antara mereka yang

bersama kami telah pergi ke kubur itu, dan
telah mendapati pula sama seperti yang para
wanita itu katakan demikian, tetapi mereka
tidak melihat."
25Dan Dia berkata kepada mereka, "Hai

orang bodoh dan lamban hati untuk percaya
pada segala sesuatu yang telah para nabi
katakan!
26Bukankah seharusnyalah Mesias menderita

hal-hal ini supaya juga masuk ke dalam
kemuliaan-Nya?"
27Dan Dia menjelaskan kepada mereka

hal-hal mengenai diri-Nya di dalam seluruh
kitab-kitab yang dimulai dari Musa dan dari
seluruh para nabi.



LUKAS 24.28–34 165
28Dan mereka mendekati desa yang mereka

tuju, dan Dia berlaku seolah-olah hendak
meneruskan perjalanan.
29Namun mereka mendesak Dia, dengan

mengatakan, "Tinggallah bersama kami,
karena hari menjelang petang dan matahari
hampir terbenam." Dan Dia masuk untuk
tinggal bersama mereka.
30Dan terjadilah, waktu Dia duduk makan

bersama mereka, setelah mengambil roti, Dia
memberkati, dan seraya memecah-mecahkan,
Dia memberikannya kepada mereka.
31Dan terbukalah mata mereka, dan mereka

pun mengenal Dia seutuhnya, dan Dia menjadi
tak terlihat oleh mereka.
32Dan mereka berkata seorang terhadap

yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
di dalam kita, ketika Dia berbicara kepada
kita dalam perjalanan dan ketika Dia
mengungkapkan kitab suci kepada kita?"
33Dan setelah bangun, pada waktu itu

mereka kembali ke Yerusalem dan mendapati
kesebelas murid itu dan orang-orang yang
bersama mereka tengah berhimpun bersama,
34 dengan mengatakan, "Tuhan benar-benar

sudah dibangkitkan dan telah terlihat oleh
Simon!"
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35Dan mereka menghubungkan apa yang

terjadi di perjalanan dan bagaimana Dia
dikenali oleh mereka saat pemecahan roti.
36Dan sementara mereka menceritakan hal-

hal itu, YESUS sendiri berdiri di tengah-tengah
mereka dan berkata kepada mereka, "Damai
sejahtera bagimu!"
37Namun dengan gemetar dan dipenuhi

ketakutan, mereka mengira melihat suatu roh.
38Dan Dia berkata kepada mereka, "Mengapa

kamu digelisahkan dan apa sebabnya timbul
keragu-raguan dalam hatimu?
39 Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku, bahwa Aku

inilah Dia! Rabalah Aku dan lihatlah, karena
roh tidak mempunyai daging dan tulang,
sedangkan kamu melihat Aku mempunyainya."
40Dan setelah mengatakan hal ini, Dia

memperlihatkan kedua tangan dan kaki
kepada mereka.
41Dan sementara mereka masih belum

percaya karena sukacita dan karena takjub,
Dia berkata kepada mereka, "Apakah kamu
mempunyai sesuatu yang dapat dimakan di
sini?"
42Dan mereka memberikan kepada-Nya

sepotong ikan bakar dan madu lebah.
43Dan setelah mengambilnya, Dia

memakannya di depan mata mereka.
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44Dan Dia berkata kepada mereka, "Inilah

firman yang telah Aku katakan kepadamu
ketika Aku masih ada bersamamu, bahwa
seharusnyalah digenapi semua yang telah
tertulis di dalam torat Musa, dan para nabi,
dan mazmur mengenai Aku.
45 Lalu Dia membuka pikiran mereka untuk

memahami kitab suci.
46Dan Dia berkata kepada mereka,

"Demikianlah telah tertulis, dan demikianlah
seharusnya Mesias juga menderita dan bangkit
pada hari ketiga dari antara orang mati.
47Dan dalam Nama-Nya, diberitakan

pertobatan dan penghapusan dosa kepada
segala bangsa, dengan mulai dari Yerusalem.
48Dan kamu adalah saksi-saksi semuanya ini.
49Dan lihatlah, Aku mengirimkan janji

Bapa-Ku kepadamu, tetapi tinggallah di kota
Yerusalem sampai kamu diperlengkapi kuasa
dari tempat tinggi."
50Dan Dia membawa mereka ke luar sampai

ke Betania, dan sambil mengangkat kedua
tangan-Nya, Dia memberkati mereka.
51Dan terjadilah, ketika Dia sedang

memberkati mereka, Dia berpisah dari mereka
dan terangkat ke surga.
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52Dan setelah menyembah Dia, mereka

kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang
besar,
53 dan mereka senantiasa berada di dalam

bait suci, sambil memuji dan memberkati Allah
(Elohim - 2316). Amin.



Yohanes

1
1 Pada awalnya ada Firman, dan Firman itu
ada bersama Allah (Elohim - 2316), dan

Firman itu adalah Allah (Elohim - 2316).
2Dia pada awalnya ada bersama Allah

(Elohim - 2316).
3Segala sesuatu terjadi oleh Dia, dan tanpa

Dia, tidak ada satu hal pun yang telah terjadi.
4Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah

terang manusia;
5 dan terang itu bercahaya dalam kegelapan,

dan kegelapan itu tidak menguasainya.
6Ada seorang yang telah diutus dari Allah

(Elohim - 2316), namanya Yohanes.
7 Ia ini datang sebagai saksi agar dapat

bersaksi tentang terang itu, sehingga melalui
dia semua orang dapat percaya.
8Dia itu bukanlah terang itu, tetapi supaya

dia dapat bersaksi tentang terang itu.
9Dialah terang yang sejati, yang dengan

datang ke dalam dunia, Dia sedang menerangi
setiap orang.
10Dia selalu ada dalam dunia, dan oleh-

Nya dunia telah jadi, tetapi dunia tidak
mengenal-Nya.
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11Dia telah datang kepada milik-Nya, dan

milik-Nya tidak menerima Dia.
12Namun, berapa banyak orang yang telah

menerima Dia, kepada mereka Dia telah
memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak
Allah (Elohim - 2316), yaitu kepada mereka
yang percaya dalam Nama-Nya,
13mereka yang telah dilahirkan bukan dari

darah dan bukan dari keinginan daging bahkan
bukan dari keinginan seorang pria, melainkan
dari Allah (Elohim - 2316).
14Dan Firman itu sudah menjadi daging dan

berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat
kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan sebagai
yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan
kebenaran.
15Yohanes bersaksi tentang Dia, dan dia

berseru-seru sambil mengatakan, "Dia inilah
yang telah aku katakan: Orang yang datang
sesudah aku, Dia telah ada sebelum aku,
karena Dia ada lebih dahulu daripada aku."
16Dan dari kepenuhan-Nya, kita semua

bahkan telah menerima anugerah demi
anugerah.
17Sebab torat telah diberikan melalui Musa,

anugerah dan kebenaran telah datang melalui
YESUS Kristus.
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18Tidak seorang pun pernah melihat Allah

(Elohim - 2316); Dia, Putra tunggal yang
ada pada dekapan Bapa, Dialah yang telah
menyatakan-Nya.
19Dan inilah kesaksian Yohanes, ketika

orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus
imam-imam dan orang-orang Lewi, supaya
mereka menanyai dia, "Siapakah engkau?"
20Dan dia mengaku dan tidak menyangkal,

bahkan dia mengaku, "Aku bukanlah Mesias."
21Dan mereka menanyai dia, "Lalu, siapa?

Apakah engkau Elia?" Dan dia berkata, "Aku
bukan!" "Apakah engkau Nabi itu?" Ia pun
menjawab, "Bukan!"
22Kemudian mereka berkata kepadanya,

"Engkau ini siapa, supaya kami bisa
memberikan jawaban kepada mereka yang
telah mengutus kami? Apa yang engkau
katakan mengenai dirimu sendiri?"
23Dia berkata, "Akulah suara yang berseru-

seru di padang gurun: Luruskanlah jalan
Tuhan (YAHWEH - 2962)! Seperti yang telah
Nabi Yesaya katakan."
24Dan mereka yang telah diutus itu berasal

dari orang-orang Farisi.
25Dan mereka menanyai dia serta berkata

kepadanya, "Lalu mengapa engkau membaptis,
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jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan
bukan Nabi itu?"
26Yohanes menjawab kepada mereka dengan

berkata, "Aku membaptis dalam air, tetapi di
tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak
kamu kenal.
27Dialah yang datang sesudah aku, yang

sudah ada sebelum aku, yang mengenai Dia
aku tidaklah layak untuk dapat melepaskan tali
kasut-Nya."
28Hal-hal ini terjadi di Bethabara di seberang

Yordan, tempat Yohanes tengah membaptis.
29 Pada keesokan harinya, Yohanes melihat

YESUS yang datang kepadanya, dan dia
berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah (Elohim
- 2316) yang menghapus dosa dunia!
30Dia inilah, yang tentang-Nya aku telah

mengatakan: Sesudah aku, datang Seseorang
yang telah ada sebelum aku, karena Dia ada
lebih dahulu daripada aku.
31Aku juga tidak pernah mengenal Dia.

Namun supaya Dia dapat dinyatakan kepada
Israel, maka karena itu aku telah datang untuk
membaptis dalam air."
32Dan Yohanes bersaksi dengan mengatakan,

"Aku telah melihat Roh yang turun dari surga
seperti seekor burung merpati dan Dia hinggap
di atas-Nya.
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33Aku juga tidak pernah mengenal Dia, tetapi

Dia yang mengutus aku untuk membaptis
dalam air, Dialah yang telah berfirman
kepadaku: Ke atas siapa engkau dapat melihat
Roh yang sedang turun dan hinggap di
atas-Nya, Dia inilah yang membaptis dalam
Roh Kudus.
34Aku juga telah melihat dan telah bersaksi

bahwa Dia inilah Putra Allah (Elohim - 2316)."
35 Pada keesokan harinya, Yohanes dan dua

orang dari para muridnya tengah berdiri lagi.
36Dan sambil memandang kepada YESUS

yang sedang berjalan, dia berkata, "Lihatlah,
Anak Domba Allah (Elohim - 2316)!"
37Dan kedua murid itu mendengarkan ketika

dia berkata, dan mereka mengikuti YESUS.
38Dan ketika menengok dan melihat mereka

yang mengikuti-Nya, YESUS berkata kepada
mereka, "Kamu mencari apa?" Dan mereka
berkata kepada-Nya, "Rabi --yang jika
diterjemahkan, disebut: Guru-- di manakah
Engkau tinggal?"
39Dia berkata kepada mereka, "Datang

dan lihatlah!" Mereka datang dan melihat
tempat Dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal
bersama Dia. Dan waktu itu kira-kira jam
kesepuluh.
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40Andreas, saudara Simon Petrus adalah

seorang dari antara kedua orang yang
mendengar dari Yohanes, dan yang mengikuti
Dia.
41 Ia ini yang pertama-tama menemui

saudaranya, Simon, dan berkata kepadanya,
"Kami telah bertemu Mesias" --yang
diterjemahkan menjadi Kristus.
42Dan dia membawanya kepada YESUS.

Dan sambil memandang kepadanya, YESUS
berkata, "Engkau adalah Simon, anak
Yunus, engkau akan dipanggil Kefas" --yang
diterjemahkan: Petrus.
43 Pada keesokan harinya YESUS ingin keluar

ke Galilea, dan Dia bertemu Filipus dan berkata
kepadanya, "Ikutlah Aku!"
44Dan Filipus adalah dari Betsaida, dari kota

Andreas dan Petrus.
45 Filipus bertemu Natanael dan berkata

kepadanya, "Kami telah bertemu YESUS anak
Yusuf, dari Nazaret, yang telah Musa tuliskan
dalam torat dan kitab para nabi."
46Dan Natanael berkata kepadanya,

"Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari
Nazaret?" Filipus berkata kepadanya, "Datang
dan lihatlah!"
47YESUS melihat Natanael yang datang

kepada-Nya dan Dia berkata mengenainya,
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"Lihatlah, seorang Israel sejati, yang di
dalamnya tidak ada tipu daya!"
48Natanael berkata kepada-Nya, "Dari mana

Engkau mengenal aku?" YESUS menjawab
dan berkata kepadanya, "Sebelum Filipus
memanggil engkau, Aku telah melihat engkau
sedang berada di bawah pohon ara."
49Natanael menjawab dan berkata kepada-

Nya, "Rabi, Engkau adalah Putra Allah (Elohim
- 2316), Engkau adalah raja Israel!"
50YESUS menjawab dan berkata kepadanya,

"Engkau percaya karena Aku berkata
kepadamu: Aku telah melihat engkau di bawah
pohon ara. Engkau akan melihat hal-hal yang
lebih besar daripada ini!"
51Dan Dia berkata kepadanya, "Sesungguh-

sungguhnya Aku berkata kepadamu, sejak
sekarang engkau akan melihat surga yang
terbuka dan malaikat-malaikat Allah (Elohim
- 2316) yang naik dan turun di atas Anak
Manusia."

2
1Dan pada hari ketiga, berlangsunglah
sebuah pesta perkawinan di Kana, Galilea,

dan ibu YESUS hadir di sana.
2Dan YESUS serta para murid-Nya juga

diundang ke pesta perkawinan itu.
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3Dan ketika anggur kurang, ibu YESUS

berkata kepada-Nya, "Mereka tidak mempunyai
anggur."
4YESUS berkata kepadanya, "Ada apa

dengan-Ku dan engkau, hai wanita? Saat-Ku
belum tiba!"
5 Ibu-Nya berkata kepada para pelayan

itu, "Apa saja yang Dia katakan kepadamu,
lakukanlah!"
6Dan di sana terdapat enam bak air dari

batu, yang masing-masing menampung dua
atau tiga tempayan, sesuai dengan adat
penahiran orang-orang Yahudi.
7YESUS berkata kepada mereka, "Isilah

bak-bak itu dengan air!" Dan mereka
mengisinya sampai penuh.
8Dan Dia berkata kepada mereka, "Sekarang

cedoklah dan bawalah kepada pemimpin
pesta!" Dan mereka membawanya.
9Dan ketika pemimpin pesta itu mencicip

air yang telah dijadikan anggur, dan dia tidak
mengetahui dari mana itu berasal --tetapi
para pelayan yang telah mencedok air itu
mengetahuinya-- maka pemimpin pesta itu
memanggil mempelai pria,
10 dan dia berkata kepadanya, "Setiap orang,

pertama-tama menyuguhkan anggur yang
baik, dan bilamana mereka sudah dipuaskan,
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barulah yang kurang baik. Engkau bahkan
telah menyimpan anggur yang baik sampai
sekarang."
11YESUS melakukan hal ini di Kana,

Galilea, sebagai awal dari tanda-tanda ajaib,
dan Dia menyatakan kemuliaan-Nya, dan
murid-murid-Nya percaya kepada-Nya.
12Sesudah itu Dia turun ke Kapernaum, Dia

dan ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya dan
para murid-Nya, dan mereka tinggal di sana
tidak berapa lama.
13Dan Paskah orang-orang Yahudi sudah

dekat, dan YESUS naik ke Yerusalem.
14Dan di bait suci Dia mendapati orang-orang

yang sedang berjualan lembu, dan domba,
dan merpati; juga penukar-penukar uang yang
sedang duduk.
15Dan dengan membuat cambuk dari tali-

temali, Dia mengusir semuanya dari bait suci
itu, baik domba-domba maupun lembu-lembu,
dan Dia menumpahkan keping-keping uang
para penukar uang, dan menjungkirbalikkan
meja-mejanya.
16Dan terhadap mereka yang berjualan

burung merpati, Dia berkata, "Singkirkanlah
hal-hal ini dari sini! Janganlah menjadikan
rumah Bapa-Ku sebagai rumah perdagangan!"
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17Dan para murid-Nya teringat bahwa ada

tertulis: "Kecemburuan akan rumah-Mu telah
melahap Aku."
18Kemudian, orang-orang Yahudi menjawab

dan berkata kepada-Nya, "Engkau
menunjukkan tanda apa kepada kami,
sehingga Engkau melakukan hal-hal ini?"
19YESUS menjawab dan berkata kepada

mereka, "Hancurkanlah tempat suci ini, dan
dalam tiga hari Aku akan mendirikannya
kembali."
20 Lalu orang-orang Yahudi itu berkata,

"Empat puluh enam tahun lamanya tempat suci
ini dibangun, dan Engkau akan mendirikannya
dalam tiga hari?"
21Namun yang Ia katakan tentang tempat

suci itu adalah tubuh-Nya sendiri.
22Oleh karena itu, tatkala Dia sudah

dibangkitkan dari antara yang mati, para
murid-Nya teringat bahwa Dia pernah
mengatakan hal itu kepada mereka, dan
mereka percaya pada kitab suci dan pada
firman yang telah YESUS katakan.
23Dan ketika Dia berada di Yerusalem, pada

waktu Paskah, pada saat perayaan, banyak
orang percaya kepada Nama-Nya, karena
menyaksikan tanda-tanda ajaib-Nya yang telah
Dia lakukan.
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24Namun YESUS sendiri tidak memercayakan

diri-Nya kepada mereka, karena Dia mengenal
semua orang,
25 dan karena Dia tidak mempunyai

kepentingan bahwa seseorang harus bersaksi
tentang manusia, karena Dia sendiri mengenal
apa yang ada di dalam manusia.

3
1Dan ada seorang dari antara orang-orang
Farisi, namanya Nikodemus, seorang

pemimpin orang-orang Yahudi.
2Dia ini datang kepada YESUS malam hari

dan berkata kepada-Nya, "Rabi, kami tahu
bahwa Engkau telah datang dari Allah (Elohim
- 2316) sebagai Guru, karena tidak seorang
pun sanggup melakukan tanda-tanda yang
Engkau lakukan ini, kecuali Allah (Elohim -
2316) ada bersamanya."
3YESUS menjawab dan berkata kepadanya,

"Sesungguh-sungguhnya Aku berkata
kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari
atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah
(Elohim - 2316)."
4Nikodemus berkata kepada-Nya,

"Bagaimana mungkin orang dilahirkan setelah
menjadi orang tua? Dapatkah dia masuk kedua
kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan?"
5YESUS menjawab, "Sesungguh-sungguhnya

Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak
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dilahirkan dari air dan Roh, dia tidak dapat
masuk ke dalam kerajaan Allah (Elohim -
2316).
6Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah

daging, dan apa yang telah dilahirkan dari Roh
adalah roh.
7 Janganlah heran karena Aku berkata

kepadamu: Seharusnyalah Engkau dilahirkan
dari atas.
8Angin berhembus ke tempat ia

menghendaki, dan engkau mendengar
suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana
dia datang, dan ke mana dia pergi; demikian
pula setiap orang yang telah dilahirkan dari
Roh."
9Nikodemus menjawab dan berkata

kepada-Nya, "Bagaimana hal-hal ini dapat
terjadi?"
10YESUS menjawab dan berkata kepadanya,

"Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau
tidak mengerti hal-hal ini?
11Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu: Apa yang Kami ketahui, Kami
katakan, dan apa yang telah Kami lihat,
Kami persaksikan; dan kamu tidak menerima
kesaksian Kami.
12 Jika Aku mengatakan kepadamu hal-hal

duniawi dan engkau tidak percaya, bagaimana
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engkau akan percaya jika Aku mengatakan
kepadamu hal-hal surgawi?
13Dan tidak seorang pun yang telah naik ke

surga, kecuali Dia yang telah turun dari surga,
yakni Anak Manusia yang ada di surga.
14Dan sama seperti Musa meninggikan ular

di padang gurun, demikian pulalah seharusnya
Anak Manusia ditinggikan,
15 supaya setiap orang yang percaya

kepada-Nya tidak binasa, tetapi memperoleh
hidup yang kekal.
16Sebab Allah (Elohim - 2316) demikian

mengasihi dunia ini, sehingga Dia
mengaruniakan Putra-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada-
Nya tidak akan binasa, melainkan dapat
memperoleh hidup kekal.
17Sebab Allah (Elohim - 2316) mengutus

Putra-Nya ke dunia tidak untuk menghakimi
dunia, sebaliknya supaya dunia dapat
diselamatkan oleh-Nya.
18Siapa yang percaya kepada-Nya tidak

dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya,
dia sudah dihukum, karena dia tidak percaya
kepada Nama Putra Tunggal Allah (Elohim -
2316).
19Dan inilah hukuman itu, bahwa terang

sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia
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lebih mencintai kegelapan daripada terang itu,
karena perbuatan-perbuatan mereka adalah
jahat.
20Sebab setiap orang yang melakukan

apa yang jahat, ia membenci terang dan
tidak datang kepada terang itu, sehingga
perbuatan-perbuatannya tidak tertempelak;
21 tetapi dia yang melakukan kebenaran,

dia datang kepada terang itu, sehingga
perbuatan-perbuatannya dapat dinyatakan,
karena hal-hal itu telah diperbuatnya dalam
Allah (Elohim - 2316)."
22Sesudah hal-hal ini, datanglah YESUS dan

para murid-Nya di tanah Yudea, dan di sana
Dia terus bersama mereka dan membaptis.
23Dan Yohanes juga terus membaptis di

Ainon, dekat Salim, karena di sana ada banyak
air. Dan mereka terus berdatangan dan
dibaptiskan;
24 karena Yohanes belum dijebloskan ke

dalam penjara.
25Kemudian timbullah perdebatan dari antara

murid-murid Yohanes dengan orang-orang
Yahudi mengenai penahiran.
26Dan mereka datang kepada Yohanes serta

berkata kepadanya, "Rabi, Dia yang ada
bersama engkau di seberang Yordan, yang
terhadap-Nya engkau telah bersaksi, lihatlah
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Dia sedang membaptis dan semua orang
datang kepada-Nya."
27Yohanes menjawab dan berkata,

"Seseorang tidak dapat menerima apa pun,
kecuali hal itu telah diberikan kepadanya dari
surga.
28Kamu sendiri sedang bersaksi terhadapku

bahwa aku pernah berkata: Aku bukanlah
Mesias, melainkan bahwa akulah yang telah
diutus sebelum Dia.
29 Ia yang memiliki mempelai wanita adalah

mempelai pria. Namun sahabat mempelai
pria, yang berdiri dan mendengarkannya, dia
bersukacita dengan kegirangan karena suara
mempelai pria itu. Oleh karena inilah maka
sukacitaku telah terpenuhkan.
30Seharusnyalah Dia bertambah-tambah dan

aku menjadi berkurang.
31Dia yang datang dari atas, Dia berada di

atas segalanya; dia yang berasal dari bumi, dia
adalah dari bumi, dan dia berbicara dari bumi.
Dia yang datang dari surga, Dia berada di atas
segalanya.
32Dan apa yang telah Dia lihat dan dengar,

itulah yang Dia persaksikan, dan tidak seorang
pun yang menerima kesaksian-Nya.
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33Siapa yang menerima kesaksian-Nya, dia

telah memeteraikan bahwa Allah (Elohim -
2316) adalah benar.
34Sebab, Dia yang telah Allah (Elohim -

2316) utus, Dia sedang mengucapkan firman
Allah (Elohim - 2316), karena Allah (Elohim -
0) sedang mengaruniakan Roh dengan tanpa
batas.
35Bapa mengasihi Putra dan Dia telah

mengaruniakan segala sesuatu ke dalam
tangan-Nya.
36Siapa yang percaya kepada Putra, dia

mempunyai hidup kekal, tetapi siapa yang
tidak menaati Putra, dia tidak akan melihat
hidup, sebaliknya murka Allah (Elohim - 2316)
tinggal di atasnya."

4
1Oleh karena itu, ketika Tuhan mengetahui
bahwa orang-orang Farisi telah mendengar,

bahwa YESUS menjadikan murid-murid dan
membaptis lebih banyak daripada Yohanes
2 --meskipun YESUS sendiri tidak membaptis,

melainkan para murid-Nya--
3Dia meninggalkan Yudea dan pergi lagi ke

Galilea,
4 dan seharusnyalah Dia melintas melalui

Samaria.
5Oleh karena itu Dia tiba di sebuah kota

Samaria yang disebut Sikhar, di dekat sebidang
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tanah yang Yakub telah memberikan kepada
anaknya, Yusuf;
6 dan di sana ada sumur Yakub. Kemudian

YESUS, tatkala merasa letih karena perjalanan
itu, Dia duduk sedemikian rupa di tepi sumur
itu. Waktu itu kira-kira jam keenam.
7Datanglah seorang wanita dari Samaria

untuk menimba air. YESUS berkata kepadanya,
"Berilah minum kepada-Ku!"
8Sebab, para murid-Nya telah pergi ke kota,

agar mereka dapat membeli makanan.
9 Lalu wanita Samaria itu berkata kepada-Nya,

"Bagaimana Engkau, selaku seorang Yahudi,
meminta minum dari padaku, sebagai seorang
wanita Samaria?" Sebab orang-orang Yahudi
tidak bergaul dengan orang-orang Samaria.
10YESUS menjawab dan berkata kepadanya,

"Sekiranya engkau telah mengetahui karunia
Allah (Elohim - 2316), dan siapa Dia yang
sedang berkata kepadamu: Berilah minum
kepada-Ku, niscaya engkau telah meminta
kepada-Nya, dan Dia telah memberikan
kepadamu air yang hidup."
11Wanita itu berkata kepada-Nya, "Tuhan

(Tuan - 2962), Engkau tidak mempunyai
timba, dan sumur ini dalam. Lalu dari mana
Engkau memperoleh air yang hidup?
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12Engkau tidak lebih besar daripada Yakub

bapak kami, yang telah memberikan sumur
ini kepada kami, dan dia telah minum dari
padanya, juga anak-anaknya dan ternaknya."
13YESUS menjawab dan berkata kepadanya,

"Setiap orang yang minum dari air ini, dia akan
haus lagi;
14 tetapi siapa yang telah minum dari air yang

akan Kuberikan kepadanya, dia sekali-kali
tidak akan pernah haus sampai selamanya,
sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya,
itu akan menjadi mata air di dalam dirinya,
yang terus memancar sampai hidup yang
kekal."
15Wanita itu berkata kepada-Nya, "Tuhan

(Tuan - 2962), berikanlah kepadaku air itu,
supaya aku tidak akan haus bahkan aku tidak
perlu datang ke sini untuk menimba air."
16YESUS berkata kepadanya, "Pergilah,

panggillah suamimu, dan datanglah ke sini!"
17Wanita itu menjawab dan berkata, "Aku

tidak mempunyai seorang suami!" YESUS
berkata kepadanya, "Engkau berkata benar:
Aku tidak mempunyai seorang suami."
18Sebab engkau sudah mempunyai lima

orang suami, dan yang sekarang engkau
miliki, dia bukanlah suamimu. Engkau telah
mengatakan hal ini benar."
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19Wanita itu berkata kepada-Nya, "Tuhan

(Tuan - 2962), aku menduga bahwa Engkau
adalah seorang nabi.
20 Para leluhur kami menyembah di gunung

ini, tetapi kamu mengatakan bahwa di
Yerusalemlah tempat di mana seharusnya
menyembah."
21YESUS berkata kepadanya, "Hai wanita,

percayalah kepada-Ku, bahwa waktunya
sedang datang, saat kamu akan menyembah
kepada Bapa bukan di gunung ini, bukan pula
di Yerusalem.
22Kamu menyembah apa yang tidak kamu

kenal, kami menyembah apa yang telah kami
kenal, karena keselamatan itu berasal dari
orang-orang Yahudi.
23Namun waktunya sedang tiba, dan itu

adalah sekarang, manakala para penyembah
yang benar akan menyembah kepada Bapa
dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun
sedang mencari orang-orang yang menyembah
Dia seperti itu.
24Allah (Elohim - 2316) itu Roh, dan

mereka yang menyembah Dia seharusnyalah
menyembah dalam roh dan kebenaran."
25Wanita itu berkata kepada-Nya, "Aku tahu

bahwa Mesias --yang disebut Kristus-- sedang
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datang. Pada waktu Dia itu datang, Dia akan
memberitakan kepada kami segala sesuatu."
26YESUS berkata kepadanya, "Akulah Dia,

yang sedang berbicara kepadamu."
27Dan pada saat itu datanglah murid-

murid-Nya, dan mereka heran bahwa Dia
sedang bercakap-cakap dengan seorang
wanita; meskipun demikian tidak seorang
pun berkata, "Engkau sedang mencari apa?"
Atau, "Mengapa Engkau bercakap-cakap
dengannya?"
28Kemudian wanita itu meninggalkan

tempayan airnya dan dia pergi ke dalam kota
serta berkata kepada orang-orang,
29 "Mari, lihatlah seorang yang telah

mengatakan kepadaku segala sesuatu apa
saja yang telah aku lakukan. Bukankah Dia ini
Mesias?"
30Sebab itu mereka keluar dari kota itu dan

datang kepada-Nya.
31Dan sementara itu, para murid terus

meminta Dia sambil berkata, "Rabi, makanlah!"
32Namun Dia berkata kepada mereka, "Untuk

makan, Aku mempunyai makanan yang tidak
kamu ketahui."
33 Lalu para murid berkata seorang terhadap

yang lain, "Adakah seseorang yang telah



YOHANES 4.34–39 21

membawakan sesuatu kepada-Nya untuk
makan?"
34YESUS berkata kepada mereka, "Makanan-

Ku adalah bahwa Aku dapat melakukan
kehendak Dia yang telah mengutus Aku, dan
menyelesaikan pekerjaan-Nya.
35Bukankah kamu berkata bahwa masih

ada empat bulan lagi dan penuaian itu tiba.
Lihatlah, Aku berkata kepadamu, angkatlah
matamu dan pandanglah ladang-ladang itu,
karena mereka telah menguning siap untuk
penuaian.
36Dan orang yang menuai, dia menerima

upah dan dia mengumpulkan buah bagi hidup
yang kekal, sehingga baik yang menabur
maupun yang menuai, dia akan bersukacita
bersama-sama.
37Sebab dalam hal ini perkataan itu benar,

bahwa yang menabur itu berbeda, yang
menuai pun berbeda.
38Aku mengutus kamu untuk menuai apa

yang kamu tidak bersusah payah, orang-orang
lain telah bersusah payah dan kamu telah
mendapat bagian berkenaan dengan jerih
lelah mereka."
39Dan dari kota itu, banyak orang Samaria

telah percaya kepada-Nya karena perkataan
wanita yang bersaksi, "Dia telah mengatakan
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kepadaku segala sesuatu apa saja yang telah
aku perbuat."
40Kemudian, tatkala orang-orang Samaria

itu datang kepada-Nya, mereka meminta-Nya
untuk tinggal bersama mereka. Dan Dia tinggal
di sana dua hari.
41Dan lebih banyak lagi orang yang percaya

karena firman-Nya.
42Dan mereka berkata kepada wanita

itu, "Kami percaya, bukan lagi karena
perkataanmu, karena kami sendiri telah
mendengarkan dan kami mengetahui bahwa
Dia inilah sesungguhnya Mesias, Juruselamat
dunia."
43Dan setelah dua hari, Dia keluar dari sana

dan berangkat ke Galilea.
44Sebab YESUS sendiri telah bersaksi bahwa

seorang nabi tidak memperoleh penghormatan
di tanah asalnya.
45Oleh karena itu, ketika Dia tiba di Galilea,

orang-orang Galilea itu menyambut-Nya
karena telah menyaksikan segala sesuatu
yang telah Dia lakukan di Yerusalem pada
perayaan itu. Sebab mereka sendiri pun pergi
ke perayaan itu.
46Kemudian YESUS datang lagi ke Kana,

Galilea, tempat Dia pernah membuat air
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menjadi anggur. Dan ada seorang bangsawan
yang anak laki-lakinya sakit di Kapernaum.
47Ketika orang ini mendengar bahwa YESUS

sedang datang ke Galilea dari Yudea, dia
pergi kepada-Nya dan meminta-Nya, supaya
Dia mau turun dan menyembuhkan anak
laki-lakinya, sebab ia hampir meninggal.
48Kemudian YESUS berkata kepadanya,

"Sekiranya kamu tidak melihat tanda-tanda
dan keajaiban-keajaiban, sekali-kali kamu
tidak akan percaya."
49Bangsawan itu berkata kepada-Nya,

"Tuhan (Tuan - 2962), turunlah sebelum
anakku meninggal."
50YESUS berkata kepadanya, "Pergilah,

anakmu hidup!" Dan orang itu percaya pada
perkataan yang YESUS ucapkan kepadanya,
dan pergilah dia.
51Namun, sementara dia sedang turun,

hamba-hambanya berjumpa dengan dia, dan
mereka memberi kabar sambil mengatakan,
"Anakmu hidup!"
52 Lalu ia mencari keterangan dari mereka

saatnya bilamana dia menjadi lebih baik. Dan
mereka berkata kepadanya, "Kemarin, pada
jam ketujuh demam telah meninggalkannya."
53Maka ayah itu mengetahui bahwa pada

saat itu YESUS berkata kepadanya, "Anakmu
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hidup." Dan dia sendiri, serta seisi rumahnya
menjadi percaya.
54YESUS melakukan hal ini lagi sebagai tanda

yang kedua, setelah datang ke Galilea dari
Yudea.

5
1Setelah hal-hal itu, ada suatu perayaan
orang-orang Yahudi, dan YESUS naik ke

Yerusalem.
2Dan di Yerusalem dekat gerbang Domba

ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani
disebut Betesda, yang memiliki lima serambi.
3Di serambi-serambi ini terbaringlah sejumlah

besar orang-orang yang sakit, buta, timpang,
lumpuh, sambil menantikan guncangan air
kolam itu.
4Sebab dalam sesaat, seorang malaikat turun

ke kolam itu dan mengguncangkan air itu,
lalu orang yang pertama kali masuk setelah
guncangan air itu, ia menjadi sembuh, apa
pun penyakit yang dideritanya.
5Dan di sana ada seseorang yang menderita

tiga puluh delapan tahun dalam penyakitnya.
6Ketika melihat orang yang terbaring itu, dan

mengetahui bahwa dia sudah menghabiskan
banyak waktu, Dia berkata kepadanya,
"Maukah engkau menjadi sembuh?"
7Orang yang sakit itu menjawab kepada-Nya,

"Tuhan (Tuan - 2962), aku tidak mempunyai



YOHANES 5.8–14 25

seseorang, yang ketika air itu diguncangkan,
dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam
itu, dan sementara aku mendatanginya, orang
lain turun sebelum aku."
8YESUS berkata kepadanya, "Bangunlah!

Angkatlah tilammu, dan berjalanlah!"
9Dan seketika itu juga orang itu menjadi

sembuh, dan dia mengangkat tilamnya dan
berjalan; dan pada hari itu adalah hari Sabat.
10Oleh karena itu orang-orang Yahudi

berkata kepada orang yang telah disembuhkan
itu, "Hari ini adalah hari Sabat, tidaklah
diperbolehkan bagimu untuk mengangkat
tilam itu!"
11 Ia menjawab kepada mereka, "Orang

yang membuat aku sembuh, Dia itulah yang
berkata kepadaku: Angkatlah tilammu dan
berjalanlah!"
12Kemudian mereka menanyai dia, "Siapakah

orang yang mengatakan kepadamu: Angkatlah
tilammu dan berjalanlah!?"
13Namun orang yang telah disembuhkan

itu tidak mengetahui siapa Dia, sebab YESUS
telah menyingkir dari kerumunan orang yang
ada di tempat itu.
14Setelah hal-hal itu, YESUS menemui dia di

bait suci dan berkata kepadanya, "Lihatlah,
engkau telah menjadi sembuh, janganlah
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berdosa lagi, supaya sesuatu yang lebih buruk
tidak terjadi atasmu!"
15Orang itu pergi dan memberitakan kepada

orang-orang Yahudi bahwa YESUS adalah
orang yang membuatnya sembuh.
16Dan karena itu orang-orang Yahudi

memburu YESUS dan berupaya untuk
membunuh-Nya, karena Dia melakukan hal-hal
itu pada hari Sabat.
17Namun YESUS menjawab kepada mereka,

"Bapa-Ku bekerja hingga sekarang, maka Aku
pun bekerja."
18Karena itulah kemudian, orang-orang

Yahudi semakin berupaya untuk membunuh
Dia, karena tidak saja Dia melanggar hari
Sabat, melainkan juga karena Dia menyebut
Allah (Elohim - 2316) sebagai Bapa-Nya,
sehingga menjadikan diri-Nya sendiri sama
dengan Allah (Elohim - 2316).
19Oleh karena itu, YESUS menjawab

dan berkata kepada mereka, "Sesungguh-
sungguhnya Aku berkata kepadamu, Putra
tidak dapat melakukan apa pun dari diri-Nya
sendiri, kecuali apa yang Dia lihat Bapa
melakukannya; karena apa pun itu yang Dia
lakukan, seperti itu pulalah Putra melakukan
hal-hal itu.
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20Sebab Bapa mengasihi Putra dan

memperlihatkan kepada-Nya segala sesuatu
yang Dia sendiri lakukan. Dan Dia akan
memperlihatkan kepada-Nya pekerjaan-
pekerjaan yang lebih besar daripada hal-hal
itu, sehingga kamu akan takjub.
21Sebab sama seperti Bapa membangkitkan

dan menghidupkan orang-orang mati,
demikian pula Putra menghidupkan siapa saja
yang Dia kehendaki.
22Sebab Bapa tidak menghakimi seorang

pun, tetapi Dia telah menyerahkan segala
penghakiman kepada Putra,
23 supaya semua orang menghormati Putra

sama seperti mereka menghormati Bapa.
Siapa tidak menghormati Putra, dia tidak
menghormati Bapa yang telah mengutus-Nya.
24Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu, siapa yang mendengarkan
firman-Ku, dan percaya kepada Dia yang
telah mengutus Aku, ia memiliki hidup kekal
dan tidak masuk ke dalam penghakiman,
melainkan telah berpindah dari kematian
kepada kehidupan."
25 "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu bahwa saatnya tiba dan sekarang
inilah waktunya orang-orang mati akan
mendengarkan suara Putra Allah (Elohim -
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2316), dan mereka yang mendengarkan akan
hidup.
26Sebab, sama seperti Bapa mempunyai

hidup di dalam diri-Nya, demikian pula Dia
memberikan kepada Putra untuk memiliki
hidup di dalam diri-Nya.
27Dan Dia pun memberikan otoritas kepada-

Nya untuk melaksanakan penghakiman,
karena Dia adalah Anak Manusia.
28 Janganlah heran akan hal itu, sebab

saatnya tiba ketika semua orang yang
berada di dalam kubur akan mendengarkan
suara-Nya.
29Dan mereka akan keluar, yaitu mereka

yang telah melakukan hal-hal yang baik,
menuju kebangkitan bagi kehidupan;
sedangkan mereka yang telah melakukan
hal-hal yang jahat, menuju kebangkitan bagi
penghakiman."
30 "Aku tidak dapat melakukan apa pun dari

diri-Ku sendiri. Aku menghakimi berdasarkan
apa yang Aku dengar, tetapi penghakiman-Ku
itu adil karena Aku tidak mencari kehendak-Ku
melainkan kehendak Bapa yang mengutus
Aku.
31 Jika Aku bersaksi mengenai diri-Ku sendiri,

kesaksian-Ku adalah tidak benar.
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32Ada orang lain yang bersaksi tentang Aku,

dan Aku telah mengetahui bahwa kesaksian
yang Dia persaksikan tentang Aku adalah
benar.
33Kamu telah mengutus kepada Yohanes,

dan dia telah bersaksi dalam kebenaran.
34Namun Aku tidak menerima kesaksian dari

manusia, tetapi Aku mengatakan hal-hal itu
supaya kamu dapat diselamatkan.
35Dia itulah pelita yang menyala dan

bercahaya, dan kamu mengingini untuk
bersukaria sesaat dalam terangnya."
36 "Namun Aku memiliki kesaksian yang

lebih besar daripada Yohanes, sebab,
pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan
kepada-Ku agar Aku menyelesaikannya, itulah
pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, hal
itu bersaksi tentang Aku, bahwa Bapa telah
mengutus Aku.
37Dan Bapa yang telah mengutus Aku, Dia

sendiri telah bersaksi tentang Aku. Kamu
bahkan belum pernah mendengar suara-Nya,
ataupun melihat wujud-Nya.
38Dan kamu tidak mempunyai firman-Nya

yang tinggal di dalam kamu, karena Siapa
yang telah Dia utus itu, kamu tidak percaya
kepada-Nya."
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39 "Kamu menyelidiki kitab suci, karena kamu

beranggapan akan memperoleh hidup kekal
dari padanya. Dan dia itulah yang bersaksi
tentang Aku,
40 tetapi kamu tidak mau datang kepada-Ku

agar kamu beroleh hidup.
41Aku tidak menerima kemuliaan dari

manusia,
42 tetapi Aku telah mengenal kamu, bahwa

kamu tidak memiliki kasih Allah (Elohim -
2316) di dalam dirimu.
43Aku telah datang dalam Nama Bapa-Ku,

dan kamu tidak menerima Aku. Jika orang lain
datang dalam namanya sendiri, kamu akan
menerimanya.
44Bagaimana kamu dapat percaya sehingga

menerima kemuliaan di antara satu dengan
lainnya, sedangkan kamu tidak mencari
kemuliaan dari Allah (Elohim - 2316) sendiri?
45 Janganlah menganggap bahwa Aku akan

mendakwa kamu di hadapan Bapa; ada yang
mendakwa kamu, yakni Musa, yang kepadanya
kamu telah berharap.
46Sebab jika kamu percaya kepada Musa,

maka kamu percaya kepada-Ku, karena dia
yang telah menulis tentang Aku.
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47Namun jika kamu tidak percaya pada

tulisan-tulisannya itu, bagaimana kamu akan
percaya pada perkataan-Ku?"

6
1Sesudah hal-hal itu, YESUS pergi ke
seberang danau Galilea, yakni danau

Tiberias.
2Dan kerumunan orang banyak mengikuti

Dia, karena mereka telah menyaksikan
tanda-tanda dari Dia, yang telah Dia lakukan
terhadap orang-orang yang sakit.
3Adapun YESUS naik ke gunung dan duduk

di sana bersama para murid-Nya.
4Dan Paskah, yaitu perayaan orang-orang

Yahudi, semakin dekat.
5Kemudian, sambil mengangkat mata-Nya

dan melihat bahwa kerumunan orang banyak
datang kepada-Nya, YESUS berkata kepada
Filipus, "Dari mana kita akan membeli roti
supaya mereka itu dapat makan?"
6Dan Dia mengatakan hal itu untuk

mengujinya, karena Dia sendiri mengetahui
apa yang akan segera Dia lakukan.
7 Filipus menjawab kepada-Nya, "Roti dua

ratus dinar tidaklah cukup bagi mereka,
sekalipun mereka masing-masing menerima
sepotong kecil."
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8Seorang dari antara para murid-Nya, yakni

Andreas, saudara Simon Petrus, berkata
kepada-Nya,
9 "Di sini ada seorang anak laki-laki yang

mempunyai lima roti jelai dan dua ikan, tetapi
apalah artinya ini untuk sekian banyak orang?"
10Namun YESUS berkata, "Suruhlah orang-

orang itu duduk." Dan di tempat itu terdapat
banyak rumput. Lalu mereka pun duduklah,
jumlahnya kira-kira lima ribu orang pria.
11Dan YESUS mengambil roti itu, dan setelah

mengucap syukur, Dia membagi-bagikan
kepada para murid itu, dan para murid itu
kepada mereka yang sedang duduk. Demikian
pula halnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak
yang mereka inginkan.
12Dan ketika mereka telah dikenyangkan,

Dia berkata kepada para murid-Nya,
"Kumpulkanlah potongan-potongan yang
berlebih, agar tidak ada yang terbuang."
13Kemudian mereka mengumpulkan

dan mengisi dua belas keranjang dengan
potongan-potongan dari lima roti jelai itu,
yaitu apa yang berlebih seusai makan.
14Kemudian, ketika melihat tanda-tanda yang

telah YESUS buat, orang-orang itu berkata,
"Dia adalah benar-benar Nabi itu, yang datang
ke dunia."
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15 Lalu, karena mengetahui bahwa mereka

akan segera datang dan memaksa Dia untuk
menjadikan-Nya raja, YESUS menyingkir lagi
ke gunung seorang diri.
16Dan ketika senja tiba, para murid-Nya

turun ke danau.
17Dan setelah masuk ke dalam perahu,

mereka pergi ke seberang danau itu, ke
Kapernaum. Dan malam telah tiba, dan YESUS
belum juga datang kepada mereka.
18Dan danau itu bergelora karena angin

kencang bertiup.
19 Lalu, setelah mendayung kira-kira dua

puluh lima atau tiga puluh stadia, mereka
melihat YESUS yang sedang berjalan di atas
danau, dan ketika perahu itu menjadi semakin
dekat, mereka pun ketakutan.
20Namun Dia berkata kepada mereka, "Inilah

Aku, janganlah takut!"
21Oleh karena itu mereka berniat menaikkan

Dia ke dalam perahu itu, dan tak lama
kemudian perahu itu sudah berada di pantai
tempat ke mana mereka akan pergi.
22 Pada keesokan harinya, kerumunan orang

yang sedang berdiri di seberang danau itu,
ketika melihat bahwa perahu kecil yang lain
tidak ada di sana, kecuali yang satu itu, yang
ke dalamnya para murid-Nya telah masuk,
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dan bahwa YESUS tidak masuk bersama
para murid-Nya ke dalam perahu kecil itu,
sebaliknya para murid itu telah berangkat
sendiri,
23 dan perahu-perahu kecil yang lain datang

dari Tiberias ke dekat tempat di mana mereka
makan roti setelah Tuhan (Tuan - 2962)
mengucap syukur,
24 karena itu, ketika kerumunan orang

itu melihat bahwa YESUS dan juga para
murid-Nya tidak ada di sana, mereka sendiri
pun masuk ke dalam perahu-perahu itu dan
pergi ke Kapernaum untuk mencari YESUS.
25Dan setelah menemukan Dia di seberang

danau itu, mereka berkata kepada-Nya, "Rabi,
kapankah Engkau tiba di sini?"
26YESUS menjawab dan berkata kepada

mereka, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata
kepadamu, kamu mencari Aku bukan karena
kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan
karena kamu telah makan dari roti itu dan
kamu telah dikenyangkan.
27Bekerjalah bukan untuk makanan yang

dapat binasa, tetapi untuk makanan yang
bertahan sampai hidup kekal, yang akan Anak
Manusia berikan kepada kamu, karena Allah
(Elohim - 2316), Bapa, telah memeteraikan hal
itu."
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28Oleh karena itu mereka berkata kepada-

Nya, "Apakah yang kami perbuat supaya kami
dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah
(Elohim - 2316)?"
29YESUS menjawab dan berkata kepada

mereka, "Inilah pekerjaan Allah (Elohim -
2316), yaitu supaya kamu dapat percaya
kepada-Nya, yang telah Dia utus itu."
30Kemudian mereka berkata kepada-Nya,

"Lalu, apakah tanda yang Engkau lakukan
supaya kami melihat dan percaya kepada-Mu?
Apakah yang Engkau kerjakan?
31 Leluhur kami telah makan manna di

padang gurun, sebagaimana hal itu telah
tertulis: Dia telah memberi makan kepada
mereka roti dari surga."
32 Lalu YESUS berkata kepada mereka,

"Sesungguh-sungguhnya Aku berkata
kepadamu, bukan Musa yang telah
memberikan kepadamu roti dari surga,
melainkan Bapa-Ku memberikan roti yang
sesungguhnya dari surga kepadamu.
33Sebab roti dari Allah (Elohim - 2316) adalah

Dia yang turun dari surga dan yang memberi
hidup kepada dunia."
34 Lalu mereka berkata kepada-Nya, "Tuhan

(Tuan - 2962), berikanlah senantiasa kepada
kami roti itu!"
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35Dan YESUS berkata kepada mereka,

"Akulah roti kehidupan; siapa yang datang
kepada-Ku, ia sekali-kali tidak akan lapar, dan
siapa yang percaya kepada-Ku, ia sekali-kali
tidak akan haus.
36Sebaliknya, Aku berkata kepadamu bahwa

kamu juga telah melihat Aku, tetapi kamu
tidak percaya.
37Semua orang yang Bapa berikan kepada-

Ku, ia akan datang kepada-Ku; dan siapa yang
datang kepada-Ku, Aku sekali-kali tidak akan
mencampakkannya ke luar.
38Sebab, Aku telah turun dari surga, bukan

agar Aku melakukan kehendak-Ku, melainkan
kehendak Dia yang telah mengutus Aku.
39Dan inilah kehendak Bapa yang telah

mengutus Aku, supaya setiap orang yang
telah Dia berikan kepada-Ku, Aku tidak akan
membinasakannya, melainkan Aku akan
membangkitkannya pada akhir zaman.
40Dan inilah kehendak Dia yang telah

mengutus Aku, yaitu bahwa setiap orang yang
melihat Putra dan percaya kepada-Nya, dia
akan memperoleh hidup kekal, dan Aku akan
membangkitkan dia pada akhir zaman."
41Oleh karena itu, orang-orang Yahudi

bersungut-sungut tentang Dia karena Dia
berkata, "Akulah roti yang turun dari surga."
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42Dan mereka berkata, "Bukankah Dia ini

adalah YESUS anak Yusuf, yang telah kita
kenal ayah dan ibu-Nya? Bagaimana kemudian
Dia berkata: Aku telah turun dari surga?"
43Sebab itu YESUS menjawab dan berkata

kepada mereka, "Janganlah bersungut-sungut
seorang dengan yang lain.
44Tidak seorang pun dapat datang kepada-

Ku, jika Bapa yang telah mengutus Aku tidak
menarik dia, dan Aku akan membangkitkan
dia pada akhir zaman.
45Hal itu telah tertulis di dalam kitab para

nabi: Dan mereka semuanya akan diajari
mengenai Allah (YAHWEH - 2316); karena itu
setiap orang yang mendengarkan dan belajar
dari Bapa, dia datang kepada-Ku.
46Tidak ada seorang pun yang telah melihat

Bapa, kecuali Dia yang berasal dari Allah
(Elohim - 2316), Dia itulah yang telah melihat
Bapa.
47Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu, siapa yang percaya kepada-Ku, ia
beroleh hidup kekal.
48Aku adalah roti kehidupan.
49 Leluhurmu telah makan manna di padang

gurun dan mereka telah mati.
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50 Inilah roti yang turun dari surga, supaya

seseorang yang telah makan dari padanya, dia
juga tidak dapat mati.
51Aku adalah roti yang hidup yang telah turun

dari surga, jika seseorang telah makan dari
roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga
roti yang akan Kuberikan, itu adalah daging-Ku
yang akan Kuberikan demi kehidupan dunia
ini."
52Sebab itu orang-orang Yahudi bertengkar

seorang dengan yang lain, sambil berkata,
"Bagaimana mungkin Orang ini dapat memberi
makan daging-Nya kepada kita?"
53 Lalu YESUS berkata kepada mereka,

"Sesungguh-sungguhnya Aku berkata
kepadamu, jika kamu tidak makan daging
Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu
tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
54Siapa yang makan daging-Ku dan minum

darah-Ku, ia mempunyai hidup kekal, dan Aku
akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
55Sebab daging-Ku sesungguhnya adalah

makanan, dan darah-Ku sesungguhnya adalah
minuman.
56Siapa yang makan daging-Ku dan minum

darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di
dalam ia.
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57Sebagaimana Bapa yang hidup telah

mengutus Aku, dan Aku hidup karena Bapa,
maka dia yang memakan Aku, ia pun akan
hidup karena Aku.
58 Inilah roti yang turun dari surga, bukan

sebagaimana para leluhurmu yang telah
makan manna, dan mereka telah mati; siapa
yang makan roti ini, dia akan hidup sampai
selamanya."
59Dia telah mengatakan hal-hal itu ketika

mengajar di sinagoga di Kapernaum.
60Sebab itu setelah mendengarkannya,

banyak dari antara para murid-Nya berkata,
"Perkataan ini keras, siapa yang sanggup
mendengarkannya?"
61Dan YESUS, ketika mengetahui dalam

diri-Nya bahwa murid-murid-Nya bersungut-
sungut mengenai hal itu, Dia berkata kepada
mereka, "Apakah hal ini membuat kamu
tersandung
62 jika kemudian kamu dapat melihat Anak

Manusia naik ke tempat Dia sebelumnya
berada?
63Rohlah yang memberi kehidupan, daging

sama sekali tidak berguna. Firman yang Aku
katakan kepadamu adalah Roh dan Dialah
kehidupan.
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64Namun ada beberapa orang dari antara

kamu yang tidak percaya." Sebab YESUS sudah
mengetahui dari semula siapa orang-orang
yang tidak percaya, dan siapa orang yang akan
mengkhianati Dia.
65Dan Dia berkata, "Karena itulah Aku telah

berkata kepadamu, bahwa tidak seorang pun
dapat datang kepada-Ku, jika hal itu tidak
dikaruniakan kepadanya dari Bapa-Ku."
66Dari hal itu, banyak dari antara murid-

murid-Nya berpaling ke belakang, dan tidak
lagi berjalan bersama-Nya.
67Oleh sebab itu, YESUS berkata kepada

kedua belas murid, "Tidak ingin pergi jugakah
kamu?"
68 Lalu Simon Petrus menjawab kepada-Nya,

"Tuhan (Tuan - 2962), kepada siapakah
kami harus pergi? Engkau memiliki firman
kehidupan kekal,
69 dan kami telah percaya dan telah

mengetahui bahwa Engkau adalah Mesias,
Putra Allah (Elohim - 2316) yang hidup."
70YESUS menjawab kepada mereka,

"Bukankah Aku telah memilih kamu, dua belas
orang? Namun satu dari antara kamu adalah
jahat!"
71Dan Dia membicarakan Yudas Iskariot,

anak Simon, karena dia itulah yang akan
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mengkhianati Dia, yakni seorang dari antara
kedua belas murid-Nya.

7
1Dan sesudah hal-hal itu, YESUS berjalan
di Galilea, karena Dia tidak ingin berjalan

di Yudea, sebab orang-orang Yahudi berusaha
membunuh-Nya.
2Dan perayaan Tabernakel orang-orang

Yahudi sudah dekat.
3Sebab itu saudara-saudara-Nya berkata

kepada-Nya, "Berangkatlah dari sini dan
pergilah ke Yudea, supaya murid-murid-Mu
juga dapat melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu
yang sedang Engkau lakukan.
4Sebab tidak seorang pun melakukan

sesuatu secara sembunyi-sembunyi, bahkan
dia sendiri berusaha untuk tampil di depan
umum. Sekiranya Engkau melakukan hal-hal
ini, maka nyatakanlah diri-Mu kepada dunia!"
5Sebab saudara-saudara-Nya pun tidak

percaya kepada-Nya.
6Oleh sebab itu, YESUS berkata kepada

mereka, "Saat-Ku belum tiba, tetapi saatmu
selalu siap.
7Dunia ini tidak dapat membenci kamu,

tetapi dia membenci Aku, karena Aku bersaksi
tentangnya, bahwa perbuatan-perbuatannya
adalah jahat.
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8Naiklah kamu ke perayaan itu! Aku belumlah

naik ke perayaan itu, karena saat-Ku belum
digenapi."
9Dan sementara mengatakan hal-hal itu

kepada mereka, Dia tinggal di Galilea.
10Namun ketika saudara-saudara-Nya telah

naik ke perayaan itu, lalu Dia sendiri pun naik
ke perayaan itu tidak dengan terang-terangan,
melainkan secara sembunyi-sembunyi.
11Kemudian orang-orang Yahudi mencari Dia

dalam perayaan itu, dan mereka berkata, "Di
manakah Dia itu?"
12Dan ada banyak sungut-sungut mengenai

Dia di antara kerumunan orang itu. Di satu
pihak mereka berkata, "Dia adalah baik,"
tetapi di lain pihak orang lain berkata, "Tidak,
malah Dia menyesatkan orang banyak."
13Bagaimanapun juga, tidak ada seorang

pun berbicara tentang Dia di depan umum
karena takut kepada orang-orang Yahudi.
14Namun ketika di tengah-tengah

berlangsungnya perayaan itu, YESUS naik ke
bait suci dan mengajar.
15Dan orang-orang Yahudi merasa heran,

seraya berkata, "Bagaimana mungkin
orang ini mengetahui kitab-kitab tanpa
mempelajarinya?"
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16YESUS menjawab kepada mereka dan

berkata, "Ajaran-Ku bukanlah milik-Ku,
melainkan dari Dia yang telah mengutus Aku.
17 Jika seseorang bermaksud untuk

melakukan kehendak-Nya, dia akan
mengetahui tentang ajaran itu, apakah hal itu
berasal dari Allah (Elohim - 2316) atau Aku
berbicara dari diri-Ku sendiri.
18Siapa yang berkata-kata dari dirinya

sendiri, dia mencari kemuliaannya sendiri.
Namun siapa yang mencari kemuliaan Dia
yang telah mengutus-Nya, dia ini adalah benar,
dan ketidakadilan tidak ada padanya.
19Bukankah Musa telah memberikan torat

kepadamu dan tidak seorang pun dari antara
kamu melaksanakan torat itu? Mengapa kamu
berusaha membunuh Aku?"
20Kerumunan orang itu menjawab dan

berkata, "Engkau kerasukan setan, siapa yang
berusaha membunuh-Mu?"
21YESUS menjawab dan berkata kepada

mereka, "Aku melakukan satu perbuatan, dan
kamu semua heran.
22Sebab itu Musa telah memberikan sunat

kepadamu --bukan berarti itu dari Musa,
melainkan dari para leluhur-- dan pada hari
Sabat kamu menyunat orang.
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23Sekiranya seseorang menerima sunat

pada hari Sabat, yang karenanya torat
Musa tidak dilanggar, adakah kamu marah
terhadap-Ku karena Aku membuat seseorang
pulih seutuhnya pada hari Sabat?
24 Janganlah menghakimi berdasarkan

penampilan, tetapi hakimkanlah pengadilan
yang benar."
25Kemudian beberapa orang dari antara

penduduk Yerusalem berkata, "Bukankah Dia
ini adalah orang yang sedang mereka cari
untuk dibunuhnya?
26Dan lihatlah, Dia berbicara secara

terbuka, dan mereka tidak berkata apa pun
kepada-Nya. Jangan-jangan sesungguhnya
para pemimpin itu telah mengenali bahwa Dia
adalah benar-benar Mesias.
27 Padahal kita sudah mengetahui orang

itu, dari mana Dia berasal, sedangkan
Mesias, tatkala Dia datang, tidak seorang pun
mengetahui dari mana Dia berasal."
28Oleh karena itu, sambil mengajar dan

berkata di dalam bait suci, YESUS berseru,
"Kamu mengenal Aku dan juga mengetahui
dari mana Aku berasal. Dan Aku telah datang,
bukan dari diri-Ku sendiri, tetapi Dia yang telah
mengutus Aku, yang tidak kamu kenal, adalah
benar.
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29Namun Aku mengenal Dia, karena Aku

berasal dari Dia, dan Dia juga telah mengutus
Aku."
30 Lalu mereka berusaha menangkap Dia,

tetapi tidak seorang pun menjatuhkan tangan
kepada-Nya, karena saatnya belum tiba.
31Namun banyak dari antara kerumunan

orang itu percaya kepada-Nya, dan berkata,
"Bilamana Mesias itu datang, akankah Dia
membuat tanda-tanda yang lebih banyak
daripada hal-hal ini yang Orang ini telah
melakukannya?"
32Orang-orang Farisi mendengar ketika

kerumunan orang itu mempergunjingkan
hal-hal mengenai Dia, dan orang-orang Farisi
itu serta para imam kepala mengutus para
pengawal agar mereka menangkap Dia.
33 Lalu YESUS berkata kepada mereka,

"Tinggal beberapa saat Aku ada bersama
kamu, dan Aku pergi kepada Dia yang telah
mengutus Aku.
34Kamu akan mencari Aku dan kamu tidak

akan menemukan, dan ke tempat Aku berada,
kamu tidak dapat datang."
35Oleh karena itu, orang-orang Yahudi

itu berkata kepada diri mereka sendiri, "Ke
manakah Dia akan segera pergi sehingga
kita tidak dapat menemukan-Nya? Apakah
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Dia akan segera pergi ke perantauan di
antara orang-orang Yunani, dan mengajar
orang-orang Yunani?
36Apakah maksud perkataan itu yang Dia

katakan: Kamu akan mencari Aku dan kamu
tidak akan menemukan, dan ke tempat Aku
berada, kamu tidak dapat datang?"
37Dan pada hari terakhir, dalam megahnya

perayaan itu, YESUS berdiri dan berseru sambil
berkata, "Jika seseorang merasa haus, biarlah
dia datang kepada-Ku dan minum!
38Siapa yang percaya kepada-Ku

sebagaimana yang telah kitab suci katakan,
dari lubuk hatinya sungai-sungai akan
mengalirkan air yang hidup."
39Dan Dia mengatakan hal itu mengenai Roh,

yang orang-orang yang percaya kepada-Nya
akan segera menerima-Nya; karena pada
waktu itu Roh Kudus belum tampil, sebab
YESUS belum dimuliakan.
40Selanjutnya, setelah mendengarkan firman

itu, banyak orang dari kerumunan orang itu
berkata, "Dia ini adalah benar-benar seorang
nabi!"
41Orang-orang lainnya berkata, "Dia ini

adalah Mesias." Namun yang lainnya berkata,
"Bukan! Sebab, adakah Mesias datang dari
Galilea?
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42Bukankah kitab suci telah berkata bahwa

Mesias datang dari benih Daud dan dari
Betlehem, desa tempat Daud tinggal?"
43Sebab itu, terjadilah perpecahan di antara

kerumunan orang itu, karena Dia.
44Dan beberapa orang dari antara mereka

berniat menangkap Dia, tetapi tidak ada
seorang pun yang menjatuhkan tangan
kepada-Nya.
45Kemudian datanglah para pengawal kepada

para imam kepala dan orang-orang Farisi, dan
mereka berkata kepada para pengawal itu,
"Mengapa kamu tidak menyeret Dia?"
46 Para pengawal itu menjawab, "Belum

pernah seorang pun berbicara sedemikian
seperti orang itu!"
47 Lalu orang-orang Farisi itu menjawab

kepada mereka, "Tidakkah kamu juga telah
disesatkan?
48Apakah ada seorang dari antara para

pemimpin, atau dari antara orang-orang Farisi,
yang telah percaya kepada-Nya?
49Rupanya, karena tidak mengenal torat,

kerumunan orang ini sedang terkutuk."
50Nikodemus, seorang yang berasal dari

antara mereka yang pernah datang kepada-
Nya pada waktu malam,berkata kepada
mereka,
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51 "Apakah torat kita menghakimi orang,

kalau tidak terlebih dulu mendengarkan dari
dia dan mengetahui apa yang ia perbuat?"
52Mereka menjawab dan berkata kepadanya,

"Apakah engkau juga dari Galilea? Selidiki
dan perhatikanlah, bahwa dari Galilea belum
pernah dimunculkan seorang nabi."
53Dan mereka masing-masing pulang ke

rumahnya.

8
1Dan YESUS pergi ke bukit Zaitun.
2Dan ketika fajar menyingsing, Dia tiba

kembali di bait suci, dan semua orang datang
kepada-Nya. Dan setelah duduk, Dia mengajar
mereka.
3Dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi

membawa kepada-Nya seorang wanita yang
telah tertangkap basah dalam perzinaan. Dan
setelah menyuruhnya berdiri di tengah-tengah,
4mereka berkata kepada-Nya, "Guru, wanita

ini telah tertangkap basah ketika sedang
berbuat zina.
5Dan di dalam torat, Musa memberi perintah

kepada kami agar wanita-wanita semacam
ini dirajam; lalu, Engkau hendak mengatakan
apa?"
6Adapun mereka mengatakan hal itu

untuk mencobai Dia, supaya mereka dapat
mempersalahkan-Nya. Namun sambil
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membungkuk ke bawah, YESUS menulis di
tanah dengan jari-Nya, seolah-olah tidak
memedulikan.
7Dan ketika mereka terus menanyai Dia,

sambil berdiri tegak, Dia berkata kepada
mereka, "Siapa di antara kamu yang
tidak berdosa, biarlah dia yang pertama
melemparkan batu kepada wanita itu."
8Dan sambil membungkuk lagi ke bawah, Dia

menulis di tanah.
9Dan setelah mendengarkan dan tertempelak

oleh hati nuraninya, mereka keluar seorang
demi seorang, mulai dari mereka yang tua-tua
sampai mereka yang terakhir. Dan YESUS
ditinggalkan sendirian, juga wanita itu yang
sedang berdiri di tengah-tengah.
10Dan sambil berdiri tegak, dan setelah

melihat tidak ada seorang pun selain wanita
itu, Dia berkata kepadanya, "Hai wanita,
di manakah mereka, orang-orang yang
mendakwamu itu? Tidak adakah yang
menghukum engkau?"
11Dan dia berkata, "Tidak seorang pun,

Tuhan (Tuan - 2962)." Dan YESUS berkata
kepadanya, "Aku pun tidak menghukum
engkau. Pergilah, dan jangan berdosa lagi!"
12Selanjutnya, YESUS berbicara lagi kepada

mereka, dengan mengatakan, "Aku adalah
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terang dunia. Siapa yang mengikut kepada-Ku,
ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam
kegelapan, melainkan akan mempunyai terang
kehidupan."
13Kemudian orang-orang Farisi berkata

kepada-Nya, "Engkau sedang bersaksi tentang
diri-Mu sendiri; kesaksian-Mu itu tidak benar."
14YESUS menjawab dan berkata kepada

mereka, "Sekalipun Aku bersaksi tentang
diri-Ku sendiri, kesaksian-Ku itu benar, karena
Aku tahu dari mana Aku datang, dan ke mana
Aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana
Aku datang, dan ke mana Aku pergi.
15Kamu menghakimi berdasarkan daging,

Aku tidak menghakimi siapa pun.
16Dan kalaupun Aku menghakimi,

penghakiman-Ku itu benar, karena Aku
tidaklah seorang diri, melainkan Aku, dan Bapa
yang mengutus Aku.
17Dan di dalam torat kamu pun telah tertulis,

bahwa kesaksian dua orang adalah benar.
18 Inilah Aku yang sedang bersaksi tentang

diri-Ku sendiri; Dia yang mengutus Aku, yaitu
Bapa, Dia juga sedang bersaksi tentang Aku."
19Kemudian mereka berkata kepada-Nya, "Di

manakah Bapa-Mu itu?" YESUS menjawab,
"Kamu tidak mengenal Aku maupun Bapa-Ku.
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Sekiranya kamu telah mengenal Aku, maka
kamu pun tentu telah mengenal Bapa-Ku."
20YESUS mengucapkan firman ini di ruang

perbendaharaan, ketika sedang mengajar di
bait suci, dan tidak seorang pun menangkap
Dia, karena waktu-Nya belum lagi tiba.
21Kemudian YESUS berkata lagi kepada

mereka, "Aku pergi dan kamu akan mencari
Aku, dan kamu akan mati dalam dosa-dosamu.
Ke tempat Aku pergi, kamu tidak bisa datang."
22 Lalu orang-orang Yahudi itu berkata,

"Apakah Dia akan bunuh diri, karena Dia
berkata: Ke tempat Aku pergi, kamu tidak bisa
datang?"
23Dan Dia berkata kepada mereka, "Kamu

berasal dari bawah, Aku berasal dari atas.
Kamu berasal dari dunia ini, Aku tidak berasal
dari dunia ini.
24Oleh karena itu Aku berkata kepadamu,

bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu.
Sebab, jika kamu tidak percaya bahwa
Akulah Dia, maka kamu akan mati dalam
dosa-dosamu."
25Sebab itu mereka berkata kepada-Nya,

"Sesungguhnya Engkau ini siapa?" Dan YESUS
berkata kepada mereka, "Adapun apa yang
dari semula pernah Kukatakan kepadamu,
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26 bahwa Aku mempunyai banyak hal

mengenai kamu untuk mengatakan dan
menghakimi, tetapi Dia yang mengutus Aku
adalah benar, dan apa yang Aku dengarkan
dari Dia, hal-hal itulah yang Aku katakan
kepada dunia ini."
27Mereka tidak mengerti bahwa Dia

membicarakan Bapa kepada mereka.
28Oleh karena itu YESUS berkata kepada

mereka, "Bilamana kamu meninggikan Anak
Manusia, maka kamu akan mengetahui bahwa
Akulah Dia; dan Aku tidak melakukan apa pun
dari diri-Ku sendiri, melainkan sebagaimana
Bapa-Ku mengajari Aku, hal-hal itulah yang
Aku katakan.
29Dan Dia yang telah mengutus Aku, ada

bersama Aku. Bapa tidak meninggalkan Aku
seorang diri, sebab Aku senantiasa melakukan
hal-hal yang berkenan kepada-Nya."
30Setelah Dia mengatakan hal-hal itu, banyak

orang percaya kepada-Nya.
31Kemudian YESUS berkata kepada orang-

orang Yahudi yang telah percaya kepada-Nya,
"Jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku,
kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku.
32Dan kamu akan mengetahui kebenaran,

dan kebenaran itu akan memerdekakan
kamu."



YOHANES 8.33–40 53
33Mereka menjawab kepada-Nya, "Kami

adalah keturunan Abraham, dan kami belum
pernah diperhamba siapa pun. Bagaimana
Engkau mengatakan: Kamu akan merdeka?"
34YESUS menjawab kepada mereka,

"Sesungguh-sungguhnya Aku berkata
kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat
dosa adalah hamba dosa.
35Dan, hamba tidak tinggal di dalam rumah

untuk selamanya; Putra tinggal sampai
selamanya.
36Sebab itu, apabila Putra memerdekakan

kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka.
37Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan

Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh
Aku, karena firman-Ku tidak mendapat tempat
di dalam dirimu.
38Aku mengatakan apa yang telah Kulihat

di hadapan Bapa-Ku. Dan begitu pula kamu
melakukan apa yang telah kamu lihat di
hadapan bapakmu."
39Mereka menjawab dan berkata kepada-

Nya, "Abraham adalah bapak kami." YESUS
berkata kepada mereka, "Jika kamu adalah
anak-anak Abraham, kamu melakukan
pekerjaan-pekerjaan Abraham;
40 tetapi sekarang kamu berusaha membunuh

Aku, seorang yang telah mengatakan
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kebenaran kepadamu, yakni apa yang telah
Aku dengarkan dari Allah (Elohim - 2316).
Abraham tidak melakukan hal itu,
41 kamu sedang melakukan pekerjaan-

pekerjaan bapakmu." Kemudian mereka
berkata kepada-Nya, "Kami tidak dilahirkan
dari percabulan, kami mempunyai satu Bapa,
yakni Allah (Elohim - 2316)."
42 Lalu YESUS berkata kepada mereka, "Jika

Allah (Elohim - 2316) adalah Bapamu, kamu
akan tetap mengasihi Aku, karena Aku telah
keluar dan sedang datang dari Allah (Elohim
- 2316). Sebab Aku datang bukan dari diri-Ku
sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus
Aku.
43Mengapa kamu tidak mengerti perkataan-

Ku? Sebab, kamu tidak bisa mendengarkan
firman-Ku!
44Kamu berasal dari bapakmu, si iblis, dan

kamu mau melakukan keinginan bapakmu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula,
dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena
kebenaran tidak ada di dalam ia. Tatkala
seseorang berkata dusta, dia berkata dari
dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya
adalah pendusta.
45Dan, karena Aku mengatakan kebenaran,

kamu tidak percaya kepada-Ku.
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46Siapakah dari antara kamu yang

menempelak aku sehubungan dengan dosa?
Namun jika aku membicarakan kebenaran,
mengapa kamu tidak percaya kepada-Ku?
47Siapa yang berasal dari Allah (Elohim

- 2316), ia mendengarkan firman Allah
(Elohim - 2316); karena inilah kamu tidak
mendengarkan, berhubung kamu tidak berasal
dari Allah (Elohim - 2316)."
48Kemudian orang-orang Yahudi itu

menjawab dan berkata kepada-Nya,
"Bukankah kami berkata benar bahwa Engkau
adalah seorang Samaria dan Engkau kerasukan
setan?"
49YESUS menjawab, "Aku tidak kerasukan

setan, tetapi Aku menghormati Bapa-Ku, dan
kamu tidak menghormati Aku.
50Namun Aku tidak mencari kemuliaan-Ku;

Dialah yang mencarinya dan yang menghakimi.
51Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu, jika seseorang memelihara
firman-Ku, ia sekali-kali tidak akan mengalami
kematian sampai selamanya."
52 Lalu orang-orang Yahudi itu berkata

kepada-Nya, "Sekarang kami tahu bahwa
Engkau kerasukan setan. Abraham sudah
meninggal, juga nabi-nabi, dan Engkau
berkata: Jika seseorang memelihara firman-
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Ku, ia sekali-kali tidak akan mengalami
kematian sampai selamanya.
53Apakah Engkau lebih besar daripada bapak

kami Abraham yang sudah meninggal dan para
nabi yang sudah meninggal? Dengan siapakah
Engkau menyamakan diri-Mu?"
54YESUS menjawab, "Jika Aku memuliakan

diri-Ku sendiri, kemuliaan-Ku itu tidak berarti;
Bapa-Kulah yang memuliakan Aku, yang kamu
katakan bahwa Dia adalah Allah (Elohimmu -
2316).
55Dan kamu tidak mengenal Dia, tetapi

Aku telah mengenal Dia. Dan jika Aku
berkata bahwa Aku tidak mengenal Dia, Aku
akan menjadi sama seperti kamu, seorang
pendusta. Akan tetapi Aku telah mengenal
Dia, dan Aku memelihara firman-Nya.
56Abraham, bapakmu, bergembira karena

dia dapat melihat hari-Ku, dan dia telah
melihatnya dan bersukacita."
57Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata

kepada-Nya, "Engkau belum mencapai lima
puluh tahun, dan pernahkah Engkau melihat
Abraham?"
58YESUS berkata kepada mereka,

"Sesungguh-sungguhnya Aku berkata
kepadamu: Sebelum Abraham ada, Aku ada!"
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59Oleh karena itu mereka memungut batu-

batu supaya mereka dapat melemparkannya
kepada-Nya. Namun YESUS bersembunyi dan
keluar dari bait suci sambil berjalan menerobos
di antara mereka, dan begitulah Dia berlalu.

9
1Dan ketika sedang lewat, Dia melihat
seorang yang buta sejak lahirnya.

2Dan para murid-Nya menanyai Dia, dengan
berkata, "Rabi, siapakah yang berdosa, orang
ini, ataukah orang tuanya, sehingga dia
dilahirkan buta?"
3YESUS menjawab, "Bukan orang ini

atau orang tuanya berdosa, tetapi supaya
pekerjaan-pekerjaan Allah (Elohim - 2316)
dapat dinyatakan di dalam ia.
4Seharusnyalah Aku mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan dari Dia yang telah mengutus Aku
selama hari masih siang. Bila malam tiba, tidak
seorang pun dapat bekerja.
5Selama Aku berada di dunia, Akulah terang

dunia."
6Sementara mengatakan hal-hal itu, Dia

meludah ke tanah dan membuat lempung
dengan ludah itu, dan mengoleskan lempung
itu pada kedua mata orang buta itu.
7Dan Dia berkata kepadanya, "Pergilah,

basuhlah di kolam Siloam," yang
diterjemahkan: Yang Diutus. Kemudian
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dia pergi, dan dia membasuh, dan dia datang
kembali dengan melihat.
8Kemudian berkatalah para tetangga dan

orang-orang yang sebelumnya melihat bahwa
dia buta, "Bukankah dia ini adalah orang yang
biasa duduk dan mengemis?"
9Orang-orang yang lain berkata, "Dia itulah,"

dan yang lainnya, "Orang itu mirip dengan
dia." Orang itu berkata, "Akulah dia."
10 Lalu mereka berkata kepadanya,

"Bagaimana kedua matamu dicelikkan?"
11Orang itu menjawab dan berkata,

"Seorang yang dipanggil YESUS membuat
lempung dan mengolesi kedua mataku
dan berkata kepadaku: Pergilah ke kolam
Siloam dan basuhlah. Dan setelah pergi serta
membasuhnya, aku dapat melihat."
12 Lalu mereka berkata kepadanya, "Di

manakah orang itu?" Ia menjawab, "Aku tidak
tahu."
13Mereka membawa dia, orang yang

sebelumnya buta itu, kepada orang-orang
Farisi.
14Dan ketika YESUS membuat lempung dan

mencelikkan kedua matanya, hari itu adalah
hari Sabat.
15 Lalu orang-orang Farisi itu pun menanyai

dia lagi, bagaimana dia dapat melihat. Dan
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dia berkata kepada mereka, "Dia menaruh
lempung pada kedua mataku, dan aku
membasuhnya, dan aku melihat."
16Kemudian beberapa dari antara orang-

orang Farisi itu berkata, "Orang itu bukan
dari Allah (Elohim - 2316), karena Dia tidak
memelihara hari Sabat." Orang-orang yang
lain berkata, "Bagaimana mungkin seorang
berdosa melakukan tanda-tanda seperti itu?"
Dan terjadilah perpecahan di antara mereka.
17Mereka berkata lagi kepada orang buta itu,

"Kamu berkata apa tentang Dia, karena Dia
telah mencelikkan kedua matamu?" Dan dia
berkata, "Dia adalah seorang nabi."
18Maka orang-orang Yahudi itu tidak percaya

akan dia, bahwa dia sebelumnya buta dan
dia telah melihat, sampai mereka memanggil
orang tua dari dia yang telah melihat itu.
19Dan mereka menanyainya dengan berkata,

"Apakah ini anak laki-lakimu, yang kamu
katakan bahwa dia dilahirkan buta? Lalu
bagaimana sekarang ia melihat?"
20Orang tuanya itu menjawab kepada mereka

dan berkata, "Kami mengenali bahwa dia ini
adalah anak kami, dan bahwa dia dilahirkan
buta.
21Tetapi bagaimana dia sekarang melihat,

kami tidak tahu; atau siapakah yang
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mencelikkan kedua matanya, kami tidak tahu.
Dia sudah dewasa, tanyailah dia sendiri, dia
akan berbicara mengenai dirinya sendiri."
22Orang tuanya itu mengatakan hal-hal itu

karena mereka takut akan orang-orang Yahudi
itu, sebab orang-orang Yahudi telah sepakat
bahwa jika seseorang mengakui Dia sebagai
Mesias, ia akan menjadi terkucil dari sinagoga.
23Sebab itulah, orang tuanya itu berkata,

"Dia sudah dewasa, tanyailah dia sendiri."
24 Lalu mereka memanggil orang yang

sebelumnya buta itu, untuk kedua kalinya,
dan mereka berkata kepadanya, "Berikanlah
kemuliaan kepada Allah (Elohim - 2316). Kami
mengetahui bahwa Orang ini adalah seorang
berdosa."
25Maka itu dia menjawab dan berkata,

"Apakah Dia seorang berdosa, aku tidak tahu.
Aku mengetahui satu hal, bahwa ketika itu
buta, sekarang aku melihat."
26Dan mereka berkata lagi kepadanya, "Dia

melakukan apa terhadapmu? Bagaimana Dia
mencelikkan kedua matamu?"
27Dia menjawab kepada mereka, "Aku sudah

mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak
mendengarkan. Mengapa kamu masih ingin
mendengarkan lagi? Apakah kamu juga ingin
menjadi murid-murid-Nya?"
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28Kemudian mereka mencerca dia dan

berkata, "Engkau adalah murid Orang itu,
tetapi kami adalah murid-murid Musa.
29Kami mengetahui bahwa Allah (Elohim -

2316) telah berfirman kepada Musa, tetapi
Orang ini, kami tidak tahu dari mana Dia."
30Orang itu menjawab dan berkata kepada

mereka, "Sesungguhnya dalam hal ini ada
yang menakjubkan, karena kamu tidak
mengetahui dari mana Dia, padahal Dia telah
mencelikkan mataku.
31Dan kita telah mengetahui bahwa Allah

(Elohim - 2316) tidak mendengarkan orang-
orang berdosa, tetapi sekiranya ada orang
yang takut akan * (Elohim - 0), dan dia dapat
melakukan kehendak-Nya, Dia mendengarkan
orang itu.
32Sejak permulaan zaman tidak pernah

terdengar bahwa ada orang yang mencelikkan
mata orang yang dilahirkan buta.
33 Jika Orang ini bukan dari Allah (Elohim -

2316), Dia tidak dapat melakukan apa pun."
34Mereka menjawab dan berkata kepadanya,

"Engkau dilahirkan sepenuhnya dalam dosa,
dan engkau sedang mengajari kami?" Dan
mereka mengusirnya ke luar.
35YESUS mendengar bahwa mereka telah

mengusir ia ke luar, dan ketika menemukannya,
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Dia berkata kepadanya, "Percayakah engkau
kepada Putra Allah (Elohim - 0)?"
36Orang itu menjawab dan berkata,

"Siapakah Dia, Tuhan (Tuan - 2962), agar aku
dapat percaya kepada Dia?"
37Dan YESUS berkata kepadanya, "Engkau

bahkan telah melihat Dia, dan Orang yang
sedang berbicara dengan engkau, Dialah itu."
38Dan dia berkata, "Aku percaya, Tuhan!"

Dan dia menyembah kepada-Nya.
39Dan YESUS berkata, "Aku datang ke dunia

ini untuk penghakiman, agar mereka yang
tidak melihat dapat melihat, dan mereka yang
melihat, menjadi buta."
40Dan dari antara orang-orang Farisi yang

ada bersama Dia, mereka mendengar hal-hal
itu, dan mereka berkata kepada-Nya, "Apakah
kami juga buta?"
41YESUS berkata kepada mereka, "Jika kamu

buta, kamu tidak terus berada dalam dosa.
Namun sekarang kamu berkata: Kami melihat,
maka dosamu tetap tinggal."

10
1 "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata
kepadamu, siapa yang masuk ke dalam

kandang domba tidak melalui pintu, melainkan
dengan memanjat melalui jalan lain, dia itu
adalah seorang pencuri dan perampok.
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2Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia

adalah seorang gembala domba.
3Bagi dia inilah penjaga pintu membukakan,

dan domba-domba itu mendengarkan
suaranya. Dan dia memanggil domba-domba
miliknya berdasarkan nama, dan dia menuntun
mereka ke luar.
4Dan ketika dia mengeluarkan domba-domba

miliknya, dia berjalan di depan mereka, dan
domba-domba itu mengikuti dia, karena
mereka mengenal suaranya.
5Dan mereka sekali-kali tidak pernah

mengikuti orang asing, malah mereka akan lari
dari padanya, karena mereka tidak mengenal
suara orang-orang asing."
6YESUS mengatakan perumpamaan ini

kepada mereka. Namun mereka itu tidak
mengerti apa arti yang Dia katakan kepada
mereka.
7Oleh karena itu, YESUS berkata lagi

kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya Aku
berkata kepadamu bahwa Akulah pintu bagi
domba-domba itu.
8Semua orang, siapa saja yang datang

sebelum Aku, mereka adalah para pencuri dan
perampok, sebaliknya, domba-domba itu tidak
mendengarkan mereka.
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9Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui

Aku, ia akan diselamatkan, dan dia akan
masuk dan akan keluar dan akan menemukan
padang rumput.
10 Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri,

dan membunuh, dan membinasakan. Aku
datang supaya mereka memperoleh hidup dan
memperolehnya berkelimpahan.
11Akulah gembala yang baik. Gembala

yang baik mempertaruhkan jiwa-Nya demi
domba-domba itu.
12Namun orang upahan yang bukan pula

seorang gembala, yang domba-domba miliknya
tidak ada padanya, dia melihat serigala yang
sedang datang, dan dia meninggalkan
domba-domba itu, dan dia melarikan diri, dan
serigala itu menerkam domba-domba itu, dan
dia mencerai-beraikannya.
13Dan orang upahan itu melarikan diri karena

dia adalah seorang upahan, dan baginya dia
tidak peduli akan domba-domba itu.
14Akulah gembala yang baik, dan Aku

mengenal domba-domba-Ku, dan Aku dikenal
oleh domba-domba-Ku.
15Sama seperti Bapa mengenal Aku, Aku pun

mengenal Bapa; dan Aku mempertaruhkan
jiwa-Ku demi domba-domba itu.
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16Dan Aku mempunyai domba-domba yang

lain yang bukan berasal dari kandang ini.
Seharusnyalah Aku memimpin mereka juga,
dan mereka akan mendengarkan suara-Ku,
dan akan menjadi satu kawanan, satu
gembala.
17Sebab itulah Bapa mengasihi Aku, karena

Aku mempertaruhkan jiwa-Ku supaya Aku
dapat menerimanya kembali.
18Tidak seorang pun mengambilnya dari

pada-Ku, malah Aku mempertaruhkannya dari
diri-Ku sendiri. Aku mempunyai otoritas untuk
mempertaruhkannya dan Aku mempunyai
otoritas untuk mengambilnya kembali. Aku
telah menerima perintah ini dari Bapa-Ku."
19Oleh karena itu, terjadilah lagi perpecahan

di antara orang-orang Yahudi, karena
perkataan-perkataan ini.
20Dan banyak dari antara mereka berkata,

"Dia kerasukan setan dan gila! Mengapa kamu
mendengarkan Dia?"
21Yang lain berkata, "Ini bukanlah perkataan-

perkataan seseorang yang kerasukan setan.
Adakah setan dapat mencelikkan mata orang
buta?"
22Dan tibalah perayaan Penahbisan di

Yerusalem, dan saat itu adalah musim dingin.
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23Dan YESUS sedang berjalan di bait suci, di

Serambi Salomo.
24 Lalu orang-orang Yahudi mengelilingi Dia,

dan berkata kepada-Nya, "Sampai kapankah
Engkau menggelisahkan jiwa kami? Jika
Engkau adalah Mesias itu, katakanlah kepada
kami dengan terus terang."
25YESUS menjawab kepada mereka, "Aku

telah mengatakan kepadamu dan kamu tidak
percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan
dalam Nama Bapa-Ku, inilah yang memberi
kesaksian tentang Aku.
26Akan tetapi kamu tidak percaya, karena

kamu bukan berasal dari domba-domba-Ku,
sebagaimana telah Kukatakan kepadamu.
27Domba-domba-Ku mendengarkan suara-

Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka
mengikuti Aku.
28Dan Aku memberikan hidup kekal kepada

mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan
binasa sampai selamanya! Dan tidak ada
seorang pun akan merampas mereka dari
tangan-Ku.
29Bapa-Ku yang telah memberikannya

kepada-Ku lebih besar daripada segalanya,
dan seorang pun tidak dapat merampasnya
dari tangan Bapa-Ku.
30Aku dan Bapa adalah satu!"
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31Oleh karena itu, kembali orang-orang

Yahudi mengambil batu agar mereka dapat
merajam Dia.
32YESUS menjawab kepada mereka, "Aku

telah menunjukkan kepadamu banyak
perbuatan yang baik dari Bapa-Ku, karena
perbuatan manakah dari antaranya maka
kamu merajam Aku?"
33Orang-orang Yahudi itu menjawab

kepada-Nya dengan berkata, "Kami merajam
Engkau bukan sehubungan dengan suatu
perbuatan yang baik, melainkan sehubungan
dengan penghujatan, dan karena Engkau,
yang adalah seorang manusia, menjadikan
diri-Mu sebagai Allah (Elohim - 2316)."
34YESUS menjawab kepada mereka,

"Bukankah telah tertulis di dalam toratmu:
Aku berfirman, kamu adalah allah (ilah-ilah -
2316)!?"
35 Jika Dia menyebut mereka itu allah

(ilah-ilah - 2316), maka terhadap Dia yang
firman * (Elohim - 2316) telah datang --dan
kitab suci tidak mungkin dibatalkan--
36 yaitu Dia yang telah Bapa kuduskan dan

utus ke dalam dunia, kamu justru berkata:
Engkau menghujat, karena Aku berkata, Aku
adalah Putra Allah (Elohim - 2316)?
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37 Jika Aku tidak melakukan pekerjaan-

pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya
kepada-Ku.
38Namun jika Aku melakukannya, sekalipun

kamu tidak percaya kepada-Ku, percayalah
terhadap pekerjaan-pekerjaan itu, supaya
kamu dapat memahami dan memercayai
bahwa Bapa ada di dalam Aku, dan Aku di
dalam Dia."
39Oleh karena itu, mereka berusaha

menangkap Dia lagi, dan Dia meluputkan diri
dari tangan mereka.
40Dan Dia pergi lagi ke seberang Yordan, ke

tempat di mana pertama kali Yohanes tampil
untuk membaptis, dan Dia tinggal di sana.
41Dan banyak orang datang kepada-Nya, dan

mereka berkata, "Sesungguhnya Yohanes tidak
membuat satu pun tanda ajaib, tetapi segala
apa saja yang Yohanes katakan mengenai
Orang ini, itu adalah benar."
42Dan di sana banyak orang percaya

kepada-Nya.

11
1Dan ada seorang yang sedang sakit,
Lazarus dari Betania, dari desa Maria

dan Marta, saudara perempuannya.
2Dan dia adalah Maria yang mengurapi Tuhan

dengan minyak wangi, dan menyeka kaki-Nya
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dengan rambutnya, yang saudaranya, Lazarus,
sedang sakit.
3Sebab itu, saudara-saudara perempuan

itu mengutus orang kepada-Nya, dengan
mengatakan, "Tuhan, lihatlah, orang yang
Engkau kasihi sedang sakit."
4Dan setelah mendengarnya, YESUS berkata,

"Penyakit itu tidak mengakibatkan kematian,
melainkan bagi kemuliaan Allah (Elohim -
2316), sehingga Putra Allah (Elohim - 2316)
dimuliakan melaluinya."
5Adapun YESUS mengasihi Marta dan

saudara perempuannya serta Lazarus.
6Oleh karena itu, ketika Dia mendengar

bahwa dia sakit, pada waktu itu memang Dia
tetap tinggal di tempat di mana Dia berada
selama dua hari.
7Kemudian setelah itu Dia berkata kepada

para murid, "Marilah kita pergi ke Yudea lagi."
8Murid-murid itu berkata kepada-Nya, "Rabi,

baru saja orang-orang Yahudi berusaha
merajam Engkau, dan Engkau masih pergi ke
sana lagi?"
9YESUS menjawab, "Bukankah ada dua belas

jam sehari? Jika seseorang berjalan pada siang
hari, dia tidak tersandung, karena dia melihat
terang dunia itu.
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10Tetapi jika seseorang berjalan pada malam

hari, dia tersandung karena terang tidak ada
padanya."
11Dia mengatakan hal-hal itu, dan sesudah

itu Dia berkata kepada mereka, "Lazarus,
sahabat kita, telah tertidur, tetapi Aku pergi
supaya Aku dapat membangunkannya."
12 Lalu murid-murid-Nya berkata, "Tuhan, jika

dia telah tertidur, ia akan disembuhkan."
13Namun YESUS telah berbicara mengenai

kematiannya, sedangkan mereka itu berpikir
bahwa Dia berbicara tentang tidur sebagai
istirahat.
14Oleh karena itu, kemudian YESUS berkata

terus terang kepada mereka, "Lazarus sudah
meninggal.
15Dan Aku bersukacita oleh karena kamu

--supaya kamu percaya-- bahwa Aku sejauh
ini tidak berada di sana. Namun, marilah kita
pergi kepadanya."
16 Lalu Tomas, yang disebut Didimus, berkata

kepada sesama murid-murid, "Marilah kita pun
pergi, supaya kita dapat mati bersama Dia."
17Kemudian ketika tiba, YESUS mendapati

dia sudah empat hari berada di dalam kubur.
18Dan Betania berada di dekat Yerusalem,

kira-kira lima belas stadia jaraknya.
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19Dan banyak dari antara orang-orang

Yahudi telah berdatangan ke sekeliling Marta
dan Maria, agar mereka dapat menghibur
keduanya berkenaan dengan saudara laki-laki
mereka.
20 Lalu ketika Marta mendengar bahwa YESUS

datang, ia menjumpai-Nya; tetapi Maria tetap
duduk di dalam rumah.
21Kemudian Marta berkata kepada YESUS,

"Tuhan, seandainya Engkau ada di sini,
saudaraku tidak akan mati.
22Namun sekarang pun aku mengetahui

bahwa apa saja yang sekiranya Engkau minta
kepada -Nya (Elohim - 2316), Allah (Dia -
2316) akan memberikannya kepada-Mu."
23YESUS berkata kepadanya, "Saudaramu

akan bangkit."
24Marta berkata kepada-Nya, "Aku tahu

bahwa dia akan bangkit dalam kebangkitan
pada akhir zaman."
25YESUS berkata kepadanya, "Akulah

kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya
kepada-Ku, walaupun sudah mati, dia akan
hidup.
26Dan setiap orang yang hidup serta

percaya kepada-Ku sekali-kali tidak akan mati
selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal
ini?"
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27Dia berkata kepada-Nya, "Ya, Tuhan, aku

percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah
(Elohim - 2316) yang datang ke dunia."
28Dan setelah mengatakan hal-hal itu,

ia pergi dan memanggil Maria, saudara
perempuannya, secara diam-diam, sambil
mengatakan, "Guru hadir dan Dia memanggil
engkau."
29Ketika dia mendengar hal itu, ia segera

bangun dan datang kepada-Nya.
30Dan YESUS belum tiba di desa itu, tetapi

Dia masih berada di tempat di mana Marta
menjumpai-Nya.
31Kemudian, orang-orang Yahudi yang

berada bersamanya di rumah dan sedang
menghiburnya, ketika melihat Maria bahwa
dia bangkit dan cepat-cepat keluar, mereka
mengikutinya sambil berkata, "Dia pergi ke
kubur untuk meratap di sana."
32Selanjutnya, ketika Maria tiba di tempat

YESUS berada, setelah melihat-Nya, dia
tersungkur di kaki-Nya seraya berkata
kepada-Nya, "Tuhan, jika Engkau ada di sini,
saudara laki-lakiku itu tentu tidak meninggal."
33 Lalu, ketika YESUS melihat ia sedang

meratap, dan orang-orang Yahudi yang datang
bersamanya sedang meratap, Dia mengerang
dalam Roh dan bersusah hati,
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34 dan Dia berkata, "Di manakah kamu

meletakkan dia?" Mereka berkata kepada-Nya,
"Tuhan, marilah dan lihatlah!"
35YESUS pun menangislah.
36Sebab itu orang-orang Yahudi itu berkata,

"Lihatlah, betapa Dia mengasihinya!"
37Namun beberapa orang dari antara mereka

berkata, "Bukankah Orang ini, yang telah
mencelikkan kedua mata orang yang buta
itu, Dia pun sanggup untuk membuat supaya
orang itu tidak meninggal?"
38Kemudian YESUS, sambil mengerang lagi

dalam diri-Nya, Dia datang ke kubur itu. Dan
itu adalah sebuah gua, dan sebuah batu
menutup padanya.
39YESUS berkata, "Angkatlah batu itu!"

Marta, saudara perempuan dari yang
meninggal itu berkata kepada-Nya, "Tuhan,
dia sudah berbau, karena ini adalah hari
keempat."
40YESUS berkata kepadanya, "Bukankah

Aku berkata kepadamu bahwa jika engkau
percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah
(Elohim - 2316)?"
41Kemudian mereka mengangkat batu di

tempat orang yang meninggal itu dibaringkan.
Dan YESUS mengangkat mata ke atas serta
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berkata, "Bapa, Aku bersyukur kepada-Mu
bahwa Engkau mendengarkan Aku.
42Dan Aku mengetahui bahwa Engkau selalu

mendengarkan Aku, tetapi karena kerumunan
orang yang berdiri sekeliling ini, Aku berkata
agar mereka dapat percaya bahwa Engkau
telah mengutus Aku."
43Dan setelah mengatakan hal-hal itu, Dia

berseru dengan suara nyaring, "Lazarus,
keluarlah!"
44Dan orang yang telah meninggal itu keluar

sambil terikat kedua kaki dan tangannya
dengan kain kafan, dan mukanya masih
terbungkus dengan sapu tangan. YESUS
berkata kepada mereka, "Lepaskanlah dia dan
biarkanlah pergi!"
45Oleh karena itu, banyak dari antara

orang-orang Yahudi yang telah datang kepada
Maria dan menyaksikan apa yang telah YESUS
perbuat, mereka percaya kepada-Nya.
46Namun beberapa orang dari antara

mereka, pergi kepada orang-orang Farisi dan
mengatakan kepada mereka apa yang telah
YESUS perbuat itu.
47Maka imam-imam kepala dan orang-orang

Farisi berkumpul bersama Sanhedrin dan
mereka berkata, "Kita berbuat apa, karena
orang ini membuat banyak tanda?
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48 Jika kita membiarkan Dia demikian,

semua orang akan percaya kepada-Nya, dan
orang-orang Romawi akan datang, dan mereka
akan mengambil dari kita baik tempat maupun
bangsa ini."
49Dan seseorang dari antara mereka, yakni

Kayafas, yang menjadi imam besar tahun
itu, ia berkata kepada mereka, "Kamu tidak
mengetahui apa pun,
50 bahkan tidak memikirkan dalam-dalam,

bahwa adalah berguna bagi kita jika satu
manusia harus mati ganti rakyat, dan bukan
seluruh bangsa harus binasa."
51Namun dia mengatakan itu bukan dari

dirinya sendiri, tetapi karena menjadi imam
besar tahun itu, ia bernubuat bahwa YESUS
akan segera mati ganti bangsa itu.
52Dan bukan hanya ganti bangsa itu, tetapi

juga agar Dia dapat mengumpulkan menjadi
satu, anak-anak Allah (Elohim - 2316) yang
telah tercerai-berai.
53Maka sejak hari itu, mereka bersepakat

agar mereka dapat membunuh Dia.
54Sebab itu YESUS tidak lagi secara terbuka

berjalan di antara orang-orang Yahudi, tetapi
Dia pergi dari sana ke negeri di dekat padang
gurun, ke sebuah kota disebut Efraim, dan Dia
terus di sana bersama para murid-Nya.
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55Dan Paskah orang-orang Yahudi sudah

dekat. Dan banyak orang dari negeri itu naik
ke Yerusalem sebelum Paskah, supaya mereka
dapat menahirkan diri mereka.
56 Lalu mereka mencari YESUS, dan berkata

seorang terhadap yang lain, sambil berdiri di
bait suci, "Bagaimana menurut pendapatmu,
karena Dia sama sekali tidak datang ke
perayaan?"
57Dan para imam kepala serta orang-orang

Farisi pun telah memberi perintah, agar apabila
seseorang mengetahui tempat Dia berada,
dia harus memberitahukan sehingga mereka
dapat menangkap Dia.

12
1Kemudian, enam hari sebelum Paskah,
YESUS datang ke Betania, tempat

beradanya Lazarus yang telah meninggal itu,
yang telah Dia bangkitkan dari antara yang
mati.
2 Lalu, di sana mereka mengadakan

perjamuan malam bagi-Nya, dan Marta terus
melayani. Dan seorang dari antara mereka
yang duduk makan dengan Dia adalah Lazarus.
3Selanjutnya, dengan mengambil satu litra

minyak wangi, minyak nard yang murni,
yang mahal, Maria mengurapi kaki YESUS
dan menyeka kedua kaki-Nya dengan
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rambutnya, dan rumah itu pun dipenuhi
dengan keharuman minyak wangi itu.
4Kemudian Yudas Iskariot, anak Simon,

seorang dari antara para murid-Nya yang akan
segera mengkhianati Dia, berkata,
5 "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual tiga

ratus dinar, dan diberikan kepada orang-orang
miskin?"
6Namun dia mengatakan hal itu, bukan

karena dia peduli terhadap orang-orang
miskin, melainkan karena dia seorang pencuri,
dan dia memegang kantong uang, dan apa
yang dimasukkan, dia mengambilnya.
7 Lalu YESUS berkata, "Biarkanlah dia,

karena dia telah menyimpannya untuk hari
penguburan-Ku.
8Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang

miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu
mempunyai Aku."
9Kemudian, kerumunan orang banyak dari

antara orang-orang Yahudi mengetahui bahwa
Dia ada di sana. Dan mereka datang bukan
hanya karena YESUS, melainkan juga supaya
mereka dapat melihat Lazarus, yang telah Dia
bangkitkan dari antara yang mati.
10Namun, para imam kepala berencana

untuk membunuh Lazarus juga,
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11 karena sehubungan dengan dia, banyak

di antara orang-orang Yahudi berpaling dan
percaya kepada YESUS.
12 Pada keesokan harinya, kerumunan

orang banyak yang datang ke perayaan itu,
ketika mendengar bahwa YESUS datang ke
Yerusalem,
13mereka mengambil dahan-dahan pohon

palem, dan mereka keluar untuk berjumpa
dengan-Nya, dan mereka berseru, "Hosana!
Diberkatilah Dia yang datang dalam Nama
Tuhan (YAHWEH - 2962), Raja Israel."
14Dan ketika menemukan seekor keledai

muda, YESUS duduk di atasnya, sebagaimana
yang telah tertulis,
15 "Janganlah takut, hai putri Sion. Lihatlah,

rajamu datang, sambil duduk di atas seekor
keledai muda."
16Dan pertama-tama murid-murid-Nya

tidak memahami hal-hal itu, tetapi ketika
YESUS dimuliakan, mereka kemudian teringat
bahwa hal-hal itu telah dituliskan mengenai
Dia, dan mereka telah melakukan hal-hal itu
terhadap-Nya.
17Kemudian, kerumunan orang yang ada

bersama-Nya tatkala Dia memanggil ke luar
Lazarus dari kubur dan membangkitkannya
dari antara yang mati, mereka bersaksi.
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18Sebab itu, kerumunan orang itu pun

menemui Dia, karena mereka mendengar Dia
telah melakukan tanda-tanda itu.
19Maka orang-orang Farisi itu berkata

seorang terhadap yang lain, "Perhatikanlah,
ternyata kamu tidak berguna sama sekali.
Lihatlah, seisi dunia telah pergi mengikuti Dia."
20Dan, dari antara mereka yang naik untuk

dapat beribadah pada perayaan itu, ada
beberapa orang-orang Yunani.
21 Lalu orang-orang itu menghampiri Filipus,

yang dari Betsaida, Galilea, dan mereka
menanyai dia sambil berkata, "Tuan, kami
ingin melihat YESUS."
22 Filipus pergi dan berkata kepada Andreas,

dan Andreas serta Filipus berkata lagi kepada
YESUS.
23Namun YESUS menjawab kepada mereka,

dengan berkata, "Waktunya telah tiba bahwa
Anak Manusia akan dimuliakan.
24Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu, jika biji gandum yang jatuh
ke dalam tanah tidak mati, dia akan tetap
sebutir. Namun jika dia telah mati, dia akan
menghasilkan banyak buah.
25Siapa yang mencintai jiwanya, dia

akan membinasakannya, tetapi siapa yang
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membenci jiwanya di dunia ini, dia akan
memeliharanya sampai hidup yang kekal.
26 Jika seseorang melayani Aku, biarlah dia

mengikuti Aku, dan di tempat Aku berada, di
sana pula pelayan-Ku akan berada. Dan jika
seseorang melayani Aku, maka Bapa akan
menghormati dia."
27 "Sekarang jiwa-Ku telah digelisahkan,

dan Aku harus mengatakan apa? Bapa,
selamatkanlah Aku dari saat ini? Namun,
karena inilah Aku telah datang pada saat ini.
28Bapa, muliakanlah Nama-Mu!" Lalu, suatu

suara datang dari surga, "Aku pun telah
memuliakan dan Aku akan memuliakan lagi."
29Maka kerumunan orang yang telah berdiri,

ketika mendengarnya, mereka berkata, "Ada
guntur;" yang lain berkata, "Seorang malaikat
telah berbicara kepada-Nya."
30YESUS menjawab dan berkata, "Suara itu

telah muncul bukan karena Aku, tetapi karena
kamu.
31Sekarang adalah penghakiman atas dunia

ini, sekarang penghulu dunia ini akan diusir ke
luar.
32Dan, jika Aku ditinggikan dari dunia

ini, maka Aku akan menarik semua orang
kepada-Ku."
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33Dan Dia mengatakan hal itu untuk

menunjukkan dengan cara apa Dia akan
segera mati.
34Kerumunan orang itu menjawab kepada-

Nya, "Kami telah mendengar dari torat
bahwa Mesias tetap hidup sampai selamanya.
Dan, bagaimana Engkau berkata bahwa
seharusnyalah Anak Manusia itu ditinggikan?
Siapakah Anak Manusia itu?"
35Maka YESUS berkata kepada mereka,

"Hanya beberapa saat lagi terang itu ada
bersamamu. Berjalanlah selagi kamu memiliki
terang itu, supaya kegelapan tidak akan
menguasai kamu. Dan siapa yang berjalan
dalam kegelapan, dia tidak tahu ke mana dia
pergi.
36Selagi kamu memiliki terang, percayalah

kepada terang itu, supaya kamu menjadi
anak-anak terang." YESUS mengatakan
hal-hal itu, dan sambil menyingkir, Dia
menyembunyikan diri dari mereka.
37Namun, meskipun Dia telah melakukan

demikian banyak tanda di hadapan mereka,
mereka tetap tidak percaya kepada-Nya,
38 sehingga perkataan Nabi Yesaya dapat

digenapi, yang ia katakan: "Ya Tuhan
(YAHWEH - 2962), siapakah yang percaya
kepada pemberitaan kami? Dan, kepada
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siapakah tangan Tuhan (YAHWEH - 2962)
telah disingkapkan?"
39Oleh karena hal itu, mereka tidak dapat

percaya, sebab itu Yesaya berkata lagi:
40 "Dia telah membutakan mata mereka, dan

telah mengeraskan hati mereka, sehingga
mereka tidak bisa melihat dengan mata, dan
mengerti dengan hati, serta berbalik, dan Aku
menyembuhkan mereka."
41Yesaya mengatakan hal-hal itu ketika

dia melihat kemuliaan-Nya, dan berbicara
mengenai Dia.
42Meskipun demikian, banyak juga dari

antara para pemimpin yang percaya kepada
Dia, tetapi karena orang-orang Farisi, mereka
tidak mengaku, supaya mereka tidak menjadi
terkucil dari sinagoga.
43Sebab mereka mencintai kemuliaan

manusia lebih daripada kemuliaan Allah
(Elohim - 2316).
44Adapun YESUS berseru dan berkata, "Siapa

yang percaya kepada-Ku, ia bukan percaya
kepada-Ku, melainkan kepada Dia yang telah
mengutus Aku.
45Dan siapa yang melihat Aku, ia melihat Dia

yang telah mengutus Aku.
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46Akulah terang yang telah datang ke dunia,

supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku,
ia tidak tinggal dalam kegelapan.
47Dan jika seseorang mendengarkan

firman-Ku dan dia tidak percaya, Aku tidak
menghakiminya; sebab Aku datang tidak
untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkan dunia.
48Siapa yang menolak Aku dan tidak

menerima firman-Ku, ia mendapatkan dia
yang menghakiminya, yaitu firman yang
telah Kuucapkan, dia itulah yang akan
menghakiminya pada akhir zaman.
49Sebab Aku tidak berbicara dari diri-Ku

sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus
Aku; Bapa sendiri telah memberikan perintah
kepada-Ku, apa yang harus Kuucapkan, dan
apa yang harus Kukatakan.
50Dan Aku tahu bahwa perintah-Nya adalah

hidup yang kekal. Oleh karena itu, apa yang
Kukatakan adalah seperti yang telah Bapa
katakan kepada-Ku, begitulah Aku katakan."

13
1Dan sebelum perayaan Paskah,
karena mengetahui bahwa waktu-Nya

telah tiba agar Dia dapat pergi dari dunia ini
kepada Bapa karena mengasihi orang-orang
kepunyaan-Nya yang ada di dunia, maka
YESUS mengasihi mereka sampai akhir.
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2Dan ketika berlangsungnya perjamuan

malam, tatkala si iblis menebar benih ke
dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, agar ia
mengkhianati Dia,
3YESUS, ketika mengetahui bahwa Bapa

telah memberikan segala sesuatu ke dalam
tangan-Nya, dan bahwa Dia berasal dari Allah
(Elohim - 2316), dan kembali kepada Allah
(Elohim - 2316),
4Dia bangkit berdiri dari perjamuan itu

dan menanggalkan jubah-Nya, dan sambil
mengambil sehelai kain, Dia bersiap diri.
5Kemudian Dia menuangkan air ke dalam

sebuah baskom, dan Dia mulai membasuh kaki
murid-murid itu, dan menyekanya dengan kain
yang telah dia persiapkan.
6 Lalu Dia datang kepada Simon Petrus, dan

dia berkata kepada-Nya, "Tuhan, Engkau
membasuh kakiku?"
7YESUS menjawab dan berkata kepadanya,

"Apa yang sedang Kulakukan, engkau belum
mengerti sekarang, namun engkau akan
mengetahui setelah ini."
8 Petrus berkata kepada-Nya, "Engkau sekali-

kali tidak boleh membasuh kakiku sampai
selamanya!" YESUS menjawab kepadanya,
"Jika Aku tidak membasuh engkau, engkau
tidak mendapat bagian bersama Aku."
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9Simon Petrus berkata kepada-Nya, "Tuhan,

jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan
dan kepala."
10YESUS berkata kepadanya, "Seorang yang

sudah dimandikan tidak mempunyai keperluan
selain membasuh kaki, tetapi dia sudah bersih
seluruhnya. Dan kamu memang bersih, tetapi
tidak semuanya."
11Sebab Dia telah mengetahui siapa yang

mengkhianati diri-Nya, karena itulah Dia
berkata, "Kamu itu tidak semuanya bersih."
12Oleh karena itu, setelah Dia membasuh

kaki mereka dan Dia telah mengenakan
jubah-Nya, sambil duduk kembali, Dia berkata
kepada mereka, "Tahukah kamu apa yang
telah Kulakukan kepadamu?
13Kamu memanggil Aku: Guru dan Tuhan.

Dan kamu berkata benar, sebab Akulah Dia.
14 Jika kemudian, Aku, Tuhan dan Guru,

membasuh kakimu, maka kamu pun harus
membasuh kaki seorang terhadap yang lain.
15Sebab Aku telah memberi suatu teladan

kepadamu, supaya sebagaimana Aku telah
berbuat kepadamu, kamu pun melakukannya.
16Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar
daripada tuannya, begitu pula seorang
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utusan tidak lebih besar daripada orang yang
mengutusnya.
17 Jika kamu mengetahui hal-hal itu,

berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
18Aku berbicara bukan mengenai kamu

semuanya. Aku mengetahui siapa yang
telah Kupilih, tetapi supaya kitab suci dapat
digenapi: Orang yang makan roti bersama
Aku, ia telah mengangkat tumitnya melawan
Aku.
19Aku berkata kepadamu sejak sekarang,

sebelum terjadi, supaya bilamana hal itu
terjadi kamu dapat percaya bahwa Akulah Dia.
20Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu, ia yang menerima siapa pun juga
yang Aku utus, ia menerima Aku, dan ia
yang menerima Aku, ia menerima Dia yang
mengutus Aku."
21Setelah mengatakan hal-hal itu, YESUS

digelisahkan dalam Roh, dan Dia bersaksi serta
berkata, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata
kepadamu bahwa seorang dari antara kamu
akan mengkhianati Aku."
22Oleh karena itu, para murid itu pun saling

memandang seorang terhadap yang lain
seraya menjadi bingung mengenai siapa yang
sedang Dia bicarakan.
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23Dan, seorang dari antara para murid-Nya,

yang duduk bersandar di dada YESUS, ia
adalah orang yang YESUS kasihi.
24 Lalu, Simon Petrus memberi isyarat kepada

orang itu untuk bertanya, tentang siapakah
gerangan yang Dia bicarakan.
25Dan, yang bersandar pada dada YESUS itu,

berkata kepada-Nya, "Tuhan, siapakah dia?"
26YESUS menjawab, "Ia adalah orang yang

kepadanya Aku akan memberikan pecahan
roti setelah mencelupkannya." Dan setelah
mencelupkannya, Dia memberikan pecahan
roti itu kepada Yudas Iskariot, anak Simon.
27Dan sesudah pecahan roti itu, kemudian

Satan masuk ke dalam orang itu. Lalu YESUS
berkata kepadanya, "Apa yang engkau
lakukan, lakukanlah segera!"
28Namun, dari antara mereka yang duduk

makan itu, tidak seorang pun mengetahui
untuk apa Dia berkata kepadanya;
29 karena beberapa berpikir, berhubung

Yudas memegang kantong uang, maka YESUS
berkata kepadanya, "Belilah keperluan apa
yang kita punyai untuk perayaan ini," atau agar
ia memberikan sesuatu kepada orang-orang
miskin.
30 Lalu, setelah menerima pecahan roti itu, ia

segera keluar; dan hari sudah malam.
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31Kemudian, setelah dia keluar, YESUS

berkata, "Sekarang Anak Manusia telah
dimuliakan, dan Allah (Elohim - 2316) telah
dimuliakan dalam Dia.
32 Jika Allah (Elohim - 2316) telah dimuliakan

dalam Dia, * (Elohim - 0) juga akan
memuliakan Dia dalam diri-Nya, dan Dia akan
langsung memuliakan-Nya.
33Hai anak-anak, tinggal beberapa saat lagi

Aku masih ada bersama kamu. Kamu akan
mencari Aku, dan sebagaimana Aku telah
berkata kepada orang-orang Yahudi: Ke mana
Aku pergi, kamu tidak dapat datang. Bahkan
sekarang Aku berkata kepadamu:
34Aku memberikan perintah yang baru

kepada kamu, supaya kamu mengasihi
seorang terhadap yang lain; sama seperti Aku
telah mengasihi kamu, demikian juga kamu
harus mengasihi seorang terhadap yang lain.
35Dalam hal inilah semua orang akan tahu

bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu
jika kamu mempunyai kasih di antara seorang
terhadap yang lain."
36Simon Petrus berkata kepada-Nya, "Tuhan,

ke mana Engkau pergi?" YESUS menjawab
kepadanya, "Ke mana Aku pergi, engkau tidak
dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak
engkau akan mengikuti Aku."
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37 Petrus berkata kepada-Nya, "Tuhan,

mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau
sekarang? Aku akan mempertaruhkan jiwaku
demi Engkau."
38YESUS menjawab kepadanya, "Engkau

akan mempertaruhkan jiwamu demi Aku?
Sesungguh-sungguhnya Aku berkata
kepadamu, ayam jantan sekali-kali tidak akan
berkokok sampai engkau menyangkali Aku tiga
kali."

14
1 Jangan biarkan hatimu digelisahkan,
engkau percaya kepada Allah (Elohim -

2316), percaya juga kepada-Ku.
2Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat

tinggal, dan jika tidak, telah Aku katakan
kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan
tempat bagimu.
3Dan jika Aku pergi serta menyediakan

tempat bagimu, maka Aku datang lagi dan
akan menjemput kamu kepada-Ku, supaya di
tempat Aku berada, kamu pun berada.
4Dan kamu telah mengetahui ke mana Aku

pergi, dan kamu telah mengetahui jalannya.
5Tomas berkata kepada-Nya, "Tuhan, kami

tidak mengetahui ke mana Engkau pergi, dan
bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu?"
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6YESUS berkata kepadanya, "Akulah jalan,

dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun
datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku."
7 Jika kamu telah mengenal Aku, tentu kamu

pun mengenal Bapa-Ku, dan sejak sekarang
kamu mengenal Dia, dan telah melihat Dia.
8 Filipus berkata kepada-Nya, "Tuhan,

tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup
bagi kami!"
9YESUS berkata kepadanya, "Telah demikian

lama Aku ada bersama kamu, dan engkau
belum mengenal Aku, Filipus? Siapa yang
melihat Aku, ia telah melihat Bapa; dan
bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah
Bapa kepada kami?
10Apakah engkau tidak percaya bahwa Aku

ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku?
Firman yang Kukatakan kepadamu, Aku tidak
mengatakannya dari diri-Ku sendiri, tetapi
Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dia sendirilah
yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu.
11 Percayalah kepada-Ku bahwa Aku ada di

dalam Bapa, dan Bapa di dalam Aku, jika
tidak, percayalah juga kepada-Ku karena
pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
12Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu, siapa yang percaya kepada-Ku,
maka dia juga akan melakukan pekerjaan-
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pekerjaan yang Kulakukan, bahkan dia akan
melakukan yang lebih besar daripada itu,
karena Aku pergi kepada Bapa-Ku.
13Dan apa saja yang akan kamu minta dalam

Nama-Ku, Aku akan melakukan itu, supaya
Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra.
14 Jika kamu meminta sesuatu dalam

Nama-Ku, Aku akan melakukannya.
15 Jika kamu mengasihi Aku, peliharalah

perintah-perintah-Ku!"
16 "Dan Aku akan meminta kepada Bapa, dan

Dia akan mengaruniakan kepadamu Penghibur
yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu
selamanya,
17 yaitu Roh Kebenaran, yang dunia tidak

dapat menerimanya, karena dunia tidak
melihat Dia, juga tidak mengenal-Nya. Namun
kamu mengenal-Nya karena Dia tinggal
bersama kamu dan akan berada di dalam
kamu.
18Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim

piatu, Aku datang kepada kamu.
19Tinggal beberapa saat lagi maka dunia

tidak melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat
Aku, karena Aku hidup dan kamu akan hidup.
20 Pada hari itu kamu akan mengetahui,

bahwa Aku ada di dalam Bapa-Ku, dan kamu
di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu.
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21Siapa yang memiliki perintah-perintah-Ku

dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi
Aku; dan siapa yang mengasihi Aku, ia
akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku akan
mengasihinya dan akan menyatakan diri-Ku
kepadanya."
22Yudas, yang bukan Iskariot, berkata

kepada-Nya, "Tuhan, apa yang telah terjadi
sehingga Engkau akan segera menyatakan
diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada
dunia?"
23YESUS menjawab dan berkata kepadanya,

"Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan
memelihara firman-Ku, dan Bapa-Ku akan
mengasihinya, dan Kami akan datang
kepadanya, dan akan membuat tempat tinggal
bersamanya.
24Siapa yang tidak mengasihi Aku, ia tidak

memelihara firman-Ku; dan firman yang kamu
dengarkan bukanlah milik-Ku, melainkan milik
Bapa yang telah mengutus Aku.
25Aku telah mengatakan hal-hal itu

kepadamu, selagi tinggal bersama kamu.
26Namun Penghibur, yakni Roh Kudus, yang

akan Bapa utus dalam Nama-Ku, Dia akan
mengajar kamu segala sesuatu, dan akan
mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah
Kukatakan kepadamu.
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27Aku meninggalkan damai sejahtera

bagimu, Aku memberikan damai sejahtera-Ku
kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan,
Aku memberikannya kepadamu. Jangan
biarkan hatimu digelisahkan, dan jangan
biarkan dia takut.
28Kamu telah mendengar bahwa Aku berkata

kepadamu: Aku pergi, dan Aku datang kembali
kepada kamu. Jika kamu mengasihi Aku, kamu
telah bersukacita, karena Aku berkata: Aku
pergi kepada Bapa. Sebab, Bapa-Ku adalah
lebih besar daripada Aku.
29Dan sekarang Aku telah mengatakannya

kepadamu sebelum terjadi, supaya bilamana
hal itu terjadi, kamu dapat percaya.
30Aku tidak akan membicarakan banyak hal

lagi dengan kamu, karena penghulu dunia ini
sedang datang, dan dia tidak memiliki apa pun
dalam Aku.
31Namun supaya dunia dapat mengetahui,

bahwa Aku mengasihi Bapa, dan sebagaimana
Bapa memerintahkan kepada-Ku, demikianlah
Aku melakukannya. Bangunlah, marilah kita
pergi dari sini!"

15
1 "Akulah pokok anggur yang benar,
dan Bapa-Ku adalah petaninya.

2Setiap ranting pada-Ku yang tidak
menghasilkan buah, Dia membuangnya; dan
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setiap ranting yang menghasilkan buah, Dia
memangkasnya supaya dia menghasilkan lebih
banyak buah.
3Kamu memang sudah bersih karena firman

yang telah Kukatakan kepadamu.
4Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam

kamu; sama seperti ranting tidak dapat
menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia
tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian
pula kamu tidak dapat, jika kamu tidak tinggal
di dalam Aku.
5Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-

rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam Aku,
dan Aku di dalam dia, dia ini menghasilkan
buah yang banyak; karena tanpa Aku kamu
tidak dapat melakukan apa-apa.
6 Jika seseorang tidak tinggal di

dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti
ranting itu, dan dia menjadi kering, dan
mereka mengumpulkannya, dan mereka
melemparkannya ke dalam api, dan dia
dibakar.
7 Jika kamu tinggal di dalam Aku, dan

firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja
yang kamu ingini, kamu dapat memintanya,
dan hal itu akan terjadi kepadamu.
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8Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa

kamu dapat menghasilkan buah yang banyak,
dan kamu akan menjadi murid-murid bagi-Ku.
9Sama seperti Bapa mengasihi Aku, dan Aku

mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku.
10 Jika kamu memelihara perintah-perintah-

Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku; sama
seperti Aku telah memelihara perintah-perintah
Bapa-Ku, dan tinggal di dalam kasih-Nya.
11Aku telah mengatakan hal-hal ini

kepadamu, supaya sukacita-Ku tinggal di
dalam kamu, dan sukacitamu dapat menjadi
penuh."
12 "Inilah perintah-Ku, supaya kamu

mengasihi seorang terhadap yang lain, sama
seperti Aku telah mengasihi kamu.
13Tidak ada orang yang mempunyai kasih

lebih besar daripada ini, yaitu seseorang
yang telah mempertaruhkan jiwanya demi
sahabat-sahabatnya.
14Kamu adalah sahabat-sahabat-Ku jika

kamu melakukan apa saja yang Kuperintahkan
kepadamu.
15Aku tidak lagi memanggil kamu hamba,

karena seorang hamba tidak mengetahui
apa yang tuannya melakukannya. Namun
Aku memanggil kamu sahabat, karena Aku
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memberitahukan kepadamu segala sesuatu
yang telah Aku dengarkan dari Bapa-Ku.
16Bukan kamu yang telah memilih Aku,

melainkan Aku yang telah memilih kamu,
dan Aku telah menempatkan kamu, supaya
kamu dapat pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga
apa yang telah kamu minta kepada Bapa
dalam Nama-Ku, Dia dapat memberikannya
kepadamu.
17Aku memerintahkan hal-hal ini kepadamu,

supaya kamu dapat mengasihi seorang
terhadap yang lain.
18Sekiranya dunia membenci kamu, kamu

mengetahui bahwa dia telah membenci Aku
sebelum kamu.
19Sekiranya kamu berasal dari dunia ini,

tentu dunia akan mencintai miliknya sendiri.
Namun karena kamu bukan berasal dari dunia,
melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia,
sebab itulah dunia membenci kamu.
20 Ingatlah firman yang telah Kukatakan

kepadamu: Seorang hamba tidaklah lebih
besar daripada tuannya. Jika mereka telah
menganiaya Aku, maka mereka pun akan
menganiaya kamu. Jika mereka memelihara
firman-Ku, maka mereka juga akan menuruti
perkataanmu.
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21Akan tetapi mereka akan melakukan

semua hal ini terhadapmu karena Nama-Ku,
sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah
mengutus Aku.
22Seandainya Aku tidak datang dan

berbicara kepada mereka, maka mereka tidak
mempunyai dosa. Namun sekarang mereka
tidak mempunyai dalih mengenai dosa mereka.
23Siapa yang membenci Aku, ia juga

membenci Bapa-Ku.
24 Jika Aku tidak melakukan di antara mereka

pekerjaan-pekerjaan yang tidak seorang
lain pun melakukannya, maka mereka tidak
mempunyai dosa. Namun sekarang pun
mereka telah melihat, dan mereka telah
membenci, baik Aku maupun Bapa-Ku.
25Namun supaya dapat digenapi firman yang

telah tertulis di dalam torat mereka: Mereka
membenci Aku tanpa alasan.
26Dan bilamana Penghibur itu datang, Dia

yang akan Kuutus kepadamu dari Bapa, yakni
Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Dia itu
bersaksi tentang Aku.
27Dan kamu juga bersaksi, karena sejak

semula kamu ada bersama Aku."

16
1Aku telah mengatakan hal-hal ini
kepadamu supaya kamu jangan

tersandung.
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2Mereka akan membuat kamu terkucil dari

Sinagoga, tetapi saatnya sedang tiba, bahwa
setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir
sedang mempersembahkan ibadah kepada
Allah (Elohim - 2316).
3Dan mereka akan melakukan hal-hal ini

kepada kamu, karena mereka tidak mengenal
Bapa maupun Aku.
4Namun Aku telah mengatakan hal-hal ini

kepadamu, supaya bilamana saatnya tiba,
kamu dapat mengingatnya, bahwa Aku telah
mengatakan kepadamu, tetapi Aku tidak
mengatakan hal-hal itu kepadamu dari semula,
karena Aku masih ada bersama kamu.
5Dan sekarang Aku akan pergi kepada Dia

yang telah mengutus Aku, dan tidak seorang
pun dari antara kamu menanyai Aku, "Ke mana
Engkau pergi?"
6Akan tetapi karena Aku telah mengatakan

hal-hal ini kepadamu, maka kesedihan itu
telah memenuhi hatimu.
7Namun Aku mengatakan kebenaran

kepadamu, adalah berguna bagimu bahwa Aku
pergi, karena jika Aku tidak pergi, Penghibur
itu tidak akan datang kepada kamu; tetapi
jika Aku telah pergi, Aku akan mengutus Dia
kepada kamu.
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8Dan apabila sudah datang, Dia akan

menempelak dunia mengenai dosa, dan
mengenai kebenaran, dan mengenai
penghakiman.
9Mengenai dosa, sesungguhnya, karena

mereka tidak percaya kepada-Ku.
10Dan mengenai kebenaran, karena Aku

pergi kepada Bapa-Ku dan kamu tidak melihat
Aku lagi.
11Dan mengenai penghakiman, karena

penghulu dunia ini telah dihakimi.
12Aku masih mempunyai banyak hal untuk

mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak
dapat menanggungnya sekarang.
13Namun bilamana Roh Kebenaran itu telah

datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam
seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan
berbicara dari diri-Nya sendiri, melainkan
apa saja yang telah Dia dengarkan, Dia akan
mengatakannya; Dia juga akan memberitakan
kepadamu hal-hal yang sedang datang.
14Dia akan memuliakan Aku, karena dari

pada-Ku Dia akan menerima apa yang menjadi
milik-Ku dan Dia akan menunjukkannya
kepadamu.
15Segala sesuatu, apa saja yang Bapa

miliki, adalah milik-Ku, karena itu Aku berkata
bahwa dari pada-Ku Dia akan menerima
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apa yang menjadi milik-Ku, dan Dia akan
menunjukkannya kepadamu."
16 "Dan beberapa saat kamu tidak melihat

Aku, tetapi beberapa saat lagi kamu pun akan
melihat Aku, karena Aku pergi kepada Bapa."
17 Lalu dari antara para murid-Nya berkata

seorang terhadap yang lain, "Apakah artinya
ini, yang Dia katakan kepada kita: Dan
beberapa saat kamu tidak melihat Aku, tetapi
beberapa saat lagi kamu pun akan melihat
Aku; dan: Sebab Aku pergi kepada Bapa?"
18Oleh karena itu mereka berkata, "Apa itu

artinya yang Dia katakan: Beberapa saat? Kita
tidak mengerti Dia mengatakan apa."
19Kemudian YESUS mengetahui bahwa

mereka ingin menanyai Dia, dan Dia berkata
kepada mereka, "Mengenai hal inikah kamu
seorang dengan yang lain mencari jawaban,
bahwa Aku berkata: Dan beberapa saat kamu
tidak melihat Aku, tetapi beberapa saat lagi
kamu pun akan melihat Aku?
20Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu, bahwa kamu akan menangis
dan kamu akan meratap tetapi dunia akan
bersukacita. Dan kamu akan bersedih, tetapi
kesedihanmu itu akan menjadi sukacita.
21Ketika seorang wanita akan melahirkan,

dia menderita kesakitan karena waktunya
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telah tiba, tetapi tatkala dia telah melahirkan
seorang bayi, dia tidak lagi mengingat
kesukaran itu, karena sukacita bahwa seorang
manusia telah dilahirkan ke dunia.
22Sebab itu kamu juga, sekarang kamu

benar-benar menderita kesedihan, tetapi Aku
akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan
bersukacita, dan tidak seorang pun mengambil
sukacitamu dari kamu."
23 "Dan pada hari itu kamu tidak akan

menanyai Aku apa pun. Sesungguh-
sungguhnya Aku berkata kepadamu,
apa saja yang kamu minta kepada Bapa
dalam Nama-Ku, Dia akan memberikannya
kepadamu.
24Sampai sekarang kamu tidak meminta apa

pun dalam Nama-Ku, mintalah, dan kamu
akan menerima, supaya sukacitamu dapat
dipenuhkan.
25Aku telah mengatakan hal-hal itu kepadamu

dalam perumpamaan-perumpamaan, tetapi
saatnya tiba ketika Aku tidak lagi akan
berbicara kepadamu dalam perumpamaan,
melainkan dengan terus terang Aku akan
memberitakan kepadamu mengenai Bapa.
26 Pada hari itu kamu akan meminta dalam

Nama-Ku, dan Aku tidak berkata kepadamu
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bahwa Aku akan meminta kepada Bapa
mengenai kamu.
27Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu,

karena kamu telah mengasihi Aku dan kamu
telah percaya bahwa Aku berasal dari Allah
(Elohim - 3962).
28Aku berasal dari Bapa dan telah datang ke

dalam dunia, tetapi Aku meninggalkan dunia
lagi dan pergi kepada Bapa."
29Murid-murid-Nya berkata kepada-Nya,

"Lihat, sekarang Engkau berbicara dengan
jelas, dan Engkau tidak mengatakan sebuah
perumpamaan.
30Sekarang kami tahu bahwa Engkau

mengetahui segala sesuatu dan Engkau
tidak mempunyai keperluan agar seseorang
menanyai Engkau. Dalam hal ini kami percaya
bahwa Engkau berasal dari Allah (Elohim -
2316)."
31YESUS menjawab kepada mereka, "Apakah

kamu percaya sekarang?
32 Lihat, waktunya tiba, dan sekarang telah

tiba, bahwa kamu akan dicerai-beraikan
masing-masing ke tempatnya sendiri, dan
kamu akan meninggalkan Aku sendirian, tetapi
Aku tidak sendirian, karena Bapa ada bersama
Aku.
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33Aku telah mengatakan hal-hal ini

kepadamu, supaya kamu beroleh damai
sejahtera di dalam Aku. Di dunia ini kamu telah
mengalami kesukaran, tetapi teguhkanlah
hatimu, Aku telah mengalahkan dunia."

17
1YESUS mengatakan hal-hal ini, dan
Dia mengangkat matanya ke langit

dan berkata, "Bapa, waktunya sudah tiba.
Muliakanlah Putra-Mu, supaya Putra-Mu juga
memuliakan Engkau.
2Sama seperti Engkau telah memberikan

kepada-Nya otoritas atas semua manusia,
yaitu semua yang telah Engkau berikan
kepada-Nya. Dia telah memberikan hidup
kekal kepada mereka,
3 dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka

mengenal Engkau, satu-satunya Allah (Ilah -
2316) yang benar, dan YESUS Kristus yang
telah Engkau utus.
4Aku telah memuliakan Engkau di bumi, Aku

telah menyelesaikan pekerjaan yang telah
Engkau berikan kepada-Ku supaya Aku dapat
mengerjakannya.
5Dan sekarang, ya Bapa, muliakanlah Aku

bersama diri-Mu, dengan kemuliaan yang
Kumiliki bersama-Mu sebelum dunia ada.
6Aku telah menyatakan Nama-Mu kepada

orang-orang yang telah Engkau berikan
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kepada-Ku dari dunia ini. Mereka adalah
milik-Mu, dan Engkau telah memberikan
mereka kepada-Ku, dan mereka telah
memelihara firman-Mu.
7Sekarang mereka telah mengetahui, bahwa

segala sesuatu apa saja yang telah Engkau
berikan kepada-Ku adalah dari Engkau.
8Sebab firman yang telah Engkau berikan

kepada-Ku, telah Aku berikan kepada mereka.
Dan mereka sendiri telah menerima dan
benar-benar mengetahui bahwa Aku berasal
dari Engkau, dan mereka percaya bahwa
Engkau telah mengutus Aku.
9Aku memohon mengenai mereka. Aku

tidak memohon mengenai dunia, melainkan
mengenai mereka yang telah Engkau berikan
kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu,
10 dan semua milik-Ku adalah milik-Mu,

dan milik-Mu adalah milik-Ku; dan Aku telah
dimuliakan di dalam mereka.
11Dan Aku tidak lagi berada di dunia tetapi

mereka ini masih ada di dunia. Dan Aku datang
kepada-Mu, Bapa Yang Kudus, peliharalah
mereka dalam Nama-Mu, yakni mereka yang
telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya
mereka dapat menjadi satu sama seperti Kita.
12Ketika Aku ada bersama mereka di dunia

ini, Aku senantiasa memelihara mereka dalam
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Nama-Mu, yaitu mereka yang telah Engkau
berikan kepada-Ku, Aku telah menjaganya dan
tidak seorang pun dari antara mereka yang
binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya
kitab suci dapat digenapkan.
13Dan sekarang Aku datang kepada-Mu,

dan Aku mengatakan hal-hal ini di dunia,
supaya mereka memiliki sukacita-Ku yang
telah dipenuhkan dalam diri mereka.
14Aku telah memberikan firman-Mu kepada

mereka, dan dunia membenci mereka karena
mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti
Aku tidak berasal dari dunia.
15Aku tidak memohon agar Engkau

mengambil mereka dari dunia ini, melainkan
agar Engkau memelihara mereka dari si jahat.
16Mereka tidak berasal dari dunia, sama

seperti Aku tidak berasal dari dunia.
17Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu;

firman-Mu adalah kebenaran.
18Sama seperti Engkau telah mengutus Aku

ke dunia, Aku pun telah mengutus mereka ke
dunia,
19 dan Aku menguduskan diri-Ku bagi

mereka, supaya mereka juga dikuduskan
dalam kebenaran.
20Dan Aku memohon bukan mengenai hal-hal

ini saja, tetapi juga mengenai mereka yang
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akan percaya kepada-Ku melalui perkataan
mereka,
21 supaya semua menjadi satu, sama seperti

Engkau, ya Bapa, ada di dalam Aku, dan
Aku ada di dalam Engkau, agar mereka juga
menjadi satu di dalam Kita, sehingga dunia
percaya bahwa Engkau telah mengutus Aku."
22 "Dan kemuliaan yang telah Engkau berikan

kepada-Ku, telah Aku berikan kepada mereka,
supaya mereka menjadi satu, sama seperti
Kita adalah satu.
23Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam

Aku, supaya mereka dapat disempurnakan
menjadi satu, dan supaya dunia mengetahui
bahwa Engkau telah mengutus Aku dan
mengasihi mereka, sama seperti Engkau
mengasihi Aku.
24Bapa, Aku ingin agar di tempat Aku berada,

mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku,
mereka juga ada bersama Aku, supaya mereka
melihat kemuliaan-Ku yang telah Engkau
berikan kepada-Ku, karena Engkau mengasihi
Aku sebelum permulaan dunia.
25Bapa Yang Benar, dunia bahkan tidak

mengenal Engkau, tetapi Aku telah mengenal
Engkau dan mereka mengetahui hal-hal ini
bahwa Engkau telah mengutus Aku.
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26Dan Aku telah memberitahukan

Nama-Mu kepada mereka, dan Aku akan
memberitahukan supaya kasih yang
dengannya Engkau telah mengasihi-Ku dapat
berada di dalam mereka dan Aku di dalam
mereka."

18
1Setelah mengatakan hal-hal ini, YESUS
keluar bersama para murid-Nya ke

seberang sungai Kidron, tempat terdapatnya
sebuah taman, yang ke dalamnya Dia dan para
murid-Nya masuk.
2Namun Yudas, orang yang mengkhianati

Dia, juga sudah mengetahui tempat itu, karena
di sana YESUS sering berkumpul bersama para
murid-Nya.
3Sebab itu, dengan membawa pasukan dan

pengawal-pengawal dari para imam kepala
dan orang-orang Farisi, Yudas datang ke sana
dengan lentera, dan obor, dan senjata.
4Oleh karena itu, karena mengetahui segala

sesuatu yang akan menimpa pada diri-Nya,
sambil maju ke depan YESUS berkata kepada
mereka, "Kamu mencari siapa?"
5Mereka menjawab kepada-Nya, "YESUS

orang Nazaret." YESUS berkata kepada
mereka, "Akulah Dia!" Dan Yudas, yang
mengkhianati Dia, juga berdiri bersama
mereka.
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6 Lalu, pada saat Dia berkata kepada mereka,

"Akulah Dia," mereka undur ke belakang dan
jatuh ke tanah.
7Kemudian Dia menanyai mereka lagi, "Kamu

mencari siapa?" Dan mereka berkata, "YESUS
orang Nazaret itu."
8YESUS menjawab, "Aku telah mengatakan

kepadamu bahwa Akulah Dia. Jadi, jika kamu
mencari aku, biarkanlah mereka ini pergi;"
9 supaya digenapilah firman yang telah

Dia katakan, "Dari antara mereka yang
telah Engkau berikan kepada-Ku, Aku tidak
membiarkan seorang pun binasa."
10 Lalu Simon Petrus, karena memiliki sebilah

pedang, ia menghunusnya dan menebas
hamba imam besar dan dia memutuskan
telinga kanannya. Dan nama hamba itu adalah
Malkus.
11Kemudian YESUS berkata kepada Petrus,

"Masukkanlah pedangmu ke dalam sarungnya!
Cawan yang telah Bapa berikan kepada-Ku,
bukankah Aku harus meminumnya?"
12Selanjutnya, pasukan dan perwira dan

para pengawal dari orang-orang Yahudi itu,
mereka bersama-sama menangkap YESUS dan
mengikat Dia.
13Dan mereka membawa Dia pergi,

pertama-tama kepada Hanas, sebab ia adalah
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ayah mertua dari Kayafas, yang menjadi imam
besar pada tahun itu.
14Dan Kayafaslah yang telah menasihati

orang-orang Yahudi bahwa adalah berguna
jika satu manusia binasa ganti rakyat.
15Dan Simon Petrus serta seorang murid

lainnya mengikuti YESUS, dan murid itu dikenal
oleh imam besar, dan dia masuk bersama
YESUS ke dalam aula imam besar.
16Namun Petrus berdiri di pintu bagian luar,

karena itu murid yang lain yang dikenal oleh
imam besar itu, keluar dan berbicara kepada
wanita penjaga pintu dan membawa Petrus
masuk.
17 Lalu hamba perempuan, penjaga pintu itu,

berkata kepada Petrus, "Bukankah engkau
juga berasal dari antara murid-murid Orang
itu?" Ia berkata, "Itu bukan aku!"
18Dan para hamba serta para pengawal

tengah berdiri dan menghangatkan diri mereka
dengan membuat api unggun karena saat
itu dingin, dan Petrus ada bersama mereka,
sedang berdiri dan menghangatkan dirinya.
19Kemudian imam besar menanyai YESUS

mengenai para murid-Nya dan tentang
ajaran-Nya.
20YESUS menjawab kepadanya, "Aku

berbicara dengan terang-terangan kepada
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dunia; Aku selalu mengajar di dalam sinagoga
dan di dalam bait suci, di tempat orang-
orang Yahudi selalu berkumpul bersama,
dan Aku tidak berbicara apa pun dengan
sembunyi-sembunyi.
21Mengapa Engkau menanyai Aku? Tanyailah

mereka yang telah mendengarkan apa yang
pernah Kukatakan kepada mereka. Lihatlah,
orang-orang itu telah mengetahui apa yang
pernah Kukatakan."
22Namun setelah Dia mengatakan hal-hal

itu, seorang dari para pengawal yang sedang
berjaga, dia melayangkan tamparan kepada
YESUS, sambil berkata, "Demikiankah Engkau
menjawab kepada imam besar?"
23YESUS menjawab kepadanya, "Jika

Aku berkata salah, tunjukkanlah bukti atas
kesalahan itu; tetapi jika benar, mengapa
engkau memukul Aku?"
24 Lalu, Hanas mengirim Dia yang telah

terikat itu kepada Kayafas, imam besar itu.
25Adapun Simon Petrus sedang berdiri dan

menghangatkan dirinya. Lalu mereka berkata
kepadanya, "Bukankah engkau juga berasal
dari antara murid-murid-Nya?" Dia menyangkal
dan berkata, "Itu bukan aku!"
26Seorang dari antara para hamba imam

besar itu, saudara dari orang yang Petrus
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pernah memotong telinganya, berkata, "Aku
melihat, bukankah engkau bersama Dia di
taman itu?"
27 Lalu Petrus menyangkal lagi, dan saat itu

juga berkokoklah ayam jantan.
28Kemudian mereka menggiring YESUS dari

Kayafas ke dalam markas, dan waktu itu
adalah dini hari. Dan mereka sendiri tidak
masuk ke dalam markas itu, agar mereka tidak
dinajiskan, tetapi supaya mereka dapat makan
Paskah.
29 Lalu Pilatus keluar menemui mereka,

dan berkata, "Kamu membawa tuduhan apa
terhadap Orang ini?"
30Mereka menjawab dan berkata kepadanya,

"Jika Orang ini bukan orang yang jahat, maka
kami tidak akan menyerahkan Dia kepadamu."
31Kemudian Pilatus berkata kepada mereka,

"Bawalah Dia dan hakimilah Dia menurut
toratmu!" Lalu orang-orang Yahudi itu berkata
kepadanya, "Tidaklah dibenarkan bagi kami
untuk membunuh siapa pun."
32Dengan demikian digenapilah firman

YESUS, yang telah Dia katakan ketika
menunjukkan cara kematian seperti apa yang
Dia akan mati.
33 Lalu Pilatus masuk lagi ke dalam markas

dan memanggil YESUS, serta berkata kepada-
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Nya, "Apakah Engkau Raja orang-orang
Yahudi?"
34YESUS menjawab kepadanya, "Apakah

engkau mengatakan hal ini dari dirimu sendiri,
atau adakah orang-orang lain menceritakan
tentang Aku kepadamu?"
35 Pilatus menjawab, "Apakah aku orang

Yahudi? Bangsamu dan para imam kepala itu
telah menyerahkan Engkau kepadaku! Apa
yang telah Engkau perbuat?"
36YESUS menjawab, "Kerajaan-Ku bukan

berasal dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku
berasal dari dunia ini, para pengawal-Ku tentu
telah berjuang agar Aku jangan diserahkan
kepada orang-orang Yahudi; tetapi sekarang
kerajaan-Ku bukanlah berasal dari sini."
37 Lalu Pilatus berkata kepada-Nya, "Jadi,

apakah Engkau seorang raja?" YESUS
menjawab, "Engkau berkata bahwa Aku adalah
seorang raja. Untuk itulah Aku telah dilahirkan,
dan untuk itulah Aku telah datang ke dunia,
supaya Aku dapat bersaksi dalam kebenaran.
Setiap orang yang berasal dari kebenaran, dia
mendengarkan suara-Ku."
38 Pilatus berkata kepada-Nya, "Apakah

kebenaran itu?" Dan setelah mengatakan
hal itu, ia keluar lagi kepada orang-orang
Yahudi serta berkata kepada mereka, "Aku
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tidak menemukan satu pun kesalahan dalam
diri-Nya!
39Namun ada suatu kebiasaan padamu

bahwa aku harus membebaskan seorang
tahanan bagimu pada waktu Paskah. Sebab itu
kamu putuskan, haruskah aku membebaskan
bagimu Raja orang-orang Yahudi ini?"
40 Lalu semua orang berteriak lagi sambil

mengatakan, "Bukan orang ini, tetapi
Barabas!" Padahal Barabas adalah seorang
penyamun.

19
1Oleh karena itu kemudian, Pilatus
membawa YESUS dan mencambuk-Nya.

2Dan setelah menganyam sebuah mahkota
dari duri, prajurit-prajurit itu meletakkannya di
atas kepala-Nya, dan memakaikan jubah ungu
kepada-Nya,
3 dan berkata, "Salam, hai Raja orang-

orang Yahudi!" Dan mereka melayangkan
tamparan-tamparan kepada-Nya.
4Kemudian Pilatus keluar lagi dan berkata

kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia
ke luar kepadamu, supaya kamu mengetahui
bahwa aku tidak menemukan kesalahan apa
pun dalam diri-Nya!"
5 Lalu YESUS tampil ke luar, dengan

mengenakan mahkota duri dan jubah ungu.
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Dan Pilatus berkata kepada mereka, "Lihatlah
Orang ini!"
6Maka, ketika para imam kepala dan para

pengawal melihat Dia, mereka berteriak,
sambil berkata, "Salibkan! Salibkan!" Pilatus
berkata kepada mereka, "Bawalah Dia
dan kamu salibkanlah, karena aku tidak
menemukan kesalahan dalam Dia!"
7Orang-orang Yahudi itu menjawab

kepadanya, "Kami mempunyai torat, dan
menurut torat kami, Dia harus mati karena
Dia menjadikan diri-Nya sendiri Putra Allah
(Elohim - 2316)!"
8Sebab itu, ketika Pilatus mendengar

perkataan itu, ia semakin ketakutan,
9 dan dia masuk lagi ke dalam markas serta

berkata kepada YESUS, "Dari manakah Engkau
berasal?" Namun YESUS tidak memberi
jawaban kepadanya.
10Oleh karena itu Pilatus berkata kepada-Nya,

"Tidakkah Engkau mau berbicara kepadaku?
Tidakkah Engkau mengetahui bahwa aku
mempunyai otoritas untuk menyalibkan
Engkau dan aku mempunyai otoritas untuk
membebaskan Engkau?"
11YESUS menjawab, "Engkau tidak

mempunyai otoritas apa pun terhadap Aku,
jika tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab
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itu, orang yang menyerahkan Aku kepadamu,
mereka mempunyai dosa lebih besar."
12Sejak itu, Pilatus berusaha untuk

membebaskan Dia, tetapi orang-orang Yahudi
itu berteriak sambil berkata, "Jika engkau
membebaskan Orang ini, engkau bukanlah
sahabat kaisar. Setiap orang yang ingin
menjadikan dirinya raja, dia menentang
kaisar."
13Kemudian, setelah mendengar perkataan

itu, Pilatus membawa YESUS ke luar. Dan dia
duduk di atas kursi pengadilan, di tempat
yang disebut Lithostrotos, tetapi dalam bahasa
Ibrani, Gabata.
14Dan hari itu adalah persiapan Paskah, dan

kira-kira jam keenam. Dan dia berkata kepada
orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah, rajamu!"
15Namun mereka berteriak, "Enyahkan!

Enyahkan! Salibkan Dia!" Pilatus berkata
kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan
Rajamu?" Imam-imam kepala itu menjawab,
"Kami tidak mempunyai raja selain kaisar!"
16Maka kemudian, Pilatus menyerahkan

Dia kepada mereka supaya Dia disalibkan.
Dan mereka menerima YESUS serta
menggiring-Nya.
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17Dan sambil memikul salib-Nya, Dia keluar

menuju tempat yang disebut Tengkorak, yang
dalam bahasa Ibrani disebut Golgota,
18 tempat mereka menyalibkan Dia; dan

bersama Dia ada dua orang lainnya, di sisi sini
dan di sisi sana, dan YESUS di tengah-tengah.
19Dan Pilatus pun menuliskan sebuah

prasasti serta meletakkannya di atas salib
itu. Dan yang tertulis adalah: YESUS orang
Nazaret, Raja Orang Yahudi.
20Maka banyak orang Yahudi membaca

prasasti itu, karena tempat di mana YESUS
disalibkan berada di dekat kota. Dan itu telah
dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan
Latin.
21Sebab itu para imam kepala orang-orang

Yahudi berkata kepada Pilatus, "Janganlah
menulis: Raja Orang Yahudi, tetapi: Dia
berkata, Akulah Raja orang Yahudi."
22 Pilatus menjawab, "Apa yang telah

kutuliskan, aku telah menuliskannya."
23Kemudian, ketika para prajurit itu

menyalibkan YESUS, mereka mengambil
jubah-Nya, dan menjadikannya empat potong,
satu potong untuk setiap prajurit. Juga
pakaian-Nya, tetapi pakaian itu tanpa jahitan,
dari atas seluruhnya tenunan.
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24 Lalu mereka berkata seorang terhadap

yang lain, "Janganlah kita merobeknya,
tetapi kita akan membuang undi atasnya, itu
akan menjadi milik siapa." Dengan demikian
kitab suci dapat digenapi, yang mengatakan:
"Mereka membagi-bagikan jubah-Ku di antara
mereka, dan mereka melempar undi atas
pakaian-Ku." Memang kemudian, para prajurit
itu telah melakukan hal-hal itu.
25Dan di dekat salib YESUS, berdirilah

ibu-Nya dan saudara perempuan ibu-Nya,
yaitu Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena.
26Kemudian, ketika melihat ibu-Nya dan

murid yang Dia kasihi sedang berdiri di
dekat-Nya, YESUS berkata kepada ibu-Nya,
"Hai wanita, lihatlah anakmu!"
27Sesudah itu Dia berkata kepada murid itu,

"Lihatlah ibumu!" Dan sejak saat itu, murid itu
menerima dia ke rumahnya.
28Sesudah itu YESUS, yang mengetahui

bahwa segala sesuatu sudah diselesaikan
sehingga kitab suci telah digenapi, berkata,
"Aku haus!"
29 Lalu orang menaruh sebuah bejana yang

penuh dengan anggur asam, dan dengan
mengisi bunga karang dengan anggur asam
itu serta menempatkannya pada sebatang
hisop, mereka menyodorkannya ke mulut-Nya.
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30Kemudian ketika YESUS mengecap anggur

asam itu, Dia berkata, "Selesailah sudah!" Dan
seraya menundukkan kepala, Dia menyerahkan
Roh-Nya.
31Kemudian, agar mayat-mayat itu tidak

tetap di atas salib pada hari Sabat karena
itu adalah hari persiapan, sebab hari itu
adalah hari Sabat yang agung, maka mereka
meminta kepada Pilatus agar kaki-kaki mereka
dipatahkan, dan mereka harus dibawa pergi.
32 Lalu datanglah para prajurit dan benar-

benar mematahkan kaki orang yang pertama
dan orang yang lainnya yang disalibkan
bersama Dia.
33Namun ketika tiba pada YESUS, saat

mereka melihat Dia sudah mati, mereka tidak
mematahkan kaki-Nya.
34Akan tetapi seorang dari para prajurit

itu menikam lambung-Nya dengan sebuah
tombak, dan seketika itu juga keluarlah darah
dan air.
35Dan orang yang melihatnya telah bersaksi,

dan kesaksiannya itu benar; dan dia sudah
mengetahui bahwa dia mengatakan yang
benar, supaya kamu dapat percaya.
36Sebab hal-hal itu telah terjadi supaya

kitab suci dapat digenapi, "Tidak satu pun
tulang-Nya akan dipatahkan."
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37Dan lagi, bagian lain kitab suci berkata:

"Mereka akan memandang kepada Dia yang
telah mereka tikam."
38Dan setelah hal-hal itu, Yusuf dari

Arimatea, yang menjadi murid YESUS, tetapi
dengan sembunyi-sembunyi karena takut akan
orang-orang Yahudi, dia meminta kepada
Pilatus agar dapat mengambil mayat YESUS.
Dan Pilatus mengizinkannya. Lalu ia datang
dan mengambil mayat YESUS.
39Dan datanglah juga Nikodemus, orang

yang datang kepada YESUS pada malam hari
yang pertama itu, sambil membawa campuran
minyak mur dan gaharu, kira-kira seratus litra.
40 Lalu mereka mengambil mayat YESUS dan

membalut-Nya dengan kain linen bersama
rempah-rempah, sebagaimana adat yang
berlaku pada orang-orang Yahudi untuk
mempersiapkan penguburan.
41Dan di tempat di mana Dia telah disalibkan

ada sebuah taman, dan di taman itu terdapat
sebuah kubur baru yang di dalamnya belum
pernah seorang pun dikuburkan.
42Oleh karena itu, berhubung hari persiapan

orang-orang Yahudi, karena kubur itu dekat,
maka mereka membaringkan YESUS di sana.

20
1Dan pada hari pertama pekan itu,
pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap,
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datanglah Maria Magdalena ke kubur itu, dan
dia melihat batu itu sudah terangkat dari kubur
itu.
2Sebab itu ia berlari dan datang kepada

Simon Petrus, dan kepada murid yang lain
yang YESUS kasihi, dan dia berkata kepada
mereka, "Mereka telah mengambil Tuhan dari
kubur itu, dan kita tidak tahu di mana mereka
meletakkan-Nya."
3Kemudian Petrus dan murid yang lain itu

keluar dan mereka pergi ke kubur itu.
4Dan keduanya berlari bersama, tetapi murid

yang lain itu berlari di depan lebih cepat
daripada Petrus dan tiba yang pertama di
kubur itu.
5Dan sambil memeriksa ke dalam, ia melihat

kain linen yang tergeletak, sekalipun demikian
dia tidak masuk.
6Kemudian datanglah Simon Petrus yang

menyusul di belakangnya, dan dia masuk ke
dalam kubur itu, dan dia melihat kain linen
yang tergeletak itu.
7Dan saputangan yang berada di atas

kepala-Nya yang tidak lagi terletak bersama
kain linen itu, tetapi terpisah, dengan telah
terlipat di satu tempat.
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8 Lalu selanjutnya, murid yang lain, yang tiba

pertama kali itu pun masuk ke dalam kubur
itu, dan dia pun melihat dan percaya.
9Sebab mereka belum memahami kitab suci,

bahwa seharusnyalah Dia bangkit dari antara
yang mati.
10Kemudian murid-murid itu pulang kembali

ke tempatnya.
11Namun Maria terus berdiri dekat kubur itu

sambil menangis di luarnya. Sementara dia
terus menangis, lalu ia memeriksa ke dalam
kubur itu.
12Dan dia melihat dua malaikat berpakaian

putih sedang duduk, satu di bagian kepala,
dan satu di bagian kaki, di tempat mayat
YESUS dibaringkan.
13Dan mereka berkata kepadanya, "Hai

wanita, mengapa engkau itu menangis?" Ia
berkata kepada mereka, "Karena mereka
mengambil Tuhanku, dan aku tidak tahu di
mana mereka meletakkan Dia."
14Dan setelah mengatakan hal-hal itu, ia

berpaling ke belakang dan melihat YESUS
sedang berdiri, tetapi dia tidak mengetahui
bahwa itu adalah YESUS.
15YESUS berkata kepadanya, "Hai wanita,

mengapa engkau menangis? Engkau itu
mencari siapa?" Karena mengira bahwa Dia



YOHANES 20.16–19 122

adalah tukang kebun, dia berkata kepada-Nya,
"Tuan, jika Engkau telah membawa-Nya,
katakanlah kepadaku di mana Engkau telah
meletakkan Dia, dan aku akan mengambil
Dia."
16YESUS berkata kepadanya, "Hai

Maria!" Sambil menoleh, maka dia berkata
kepada-Nya, "Rabi!" Itulah yang disebut,
"Guru."
17YESUS berkata kepadanya, "Janganlah

menjamah Aku! Sebab Aku belum naik
kepada Bapa-Ku. Namun pergilah kepada
saudara-saudara-Ku, dan katakanlah kepada
mereka, Aku naik kepada Bapa-Ku dan
Bapamu, juga Allah-Ku (Elohim-Ku - 2316) dan
Allahmu (Elohimmu - 2316)."
18Maria Magdalena pergi kepada para murid

untuk mengabarkan bahwa dia telah melihat
Tuhan, dan Dia telah mengatakan hal-hal itu
kepadanya.
19Kemudian, menjelang senja pada hari

itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika
pintu-pintu tempat para murid berada untuk
berkumpul bersama telah dikunci, karena takut
terhadap orang-orang Yahudi, YESUS datang
dan berdiri di tengah-tengah, serta berkata
kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu!"
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20Dan sambil mengatakan hal itu, Dia

menunjukkan kedua tangan dan lambung-Nya
kepada mereka. Lalu, ketika melihat Tuhan,
para murid itu bersukacita.
21Kemudian YESUS berkata lagi kepada

mereka, "Damai sejahtera bagimu! Sama
seperti Bapa telah mengutus Aku, Aku juga
mengutus kamu!"
22Dan setelah mengatakan hal itu, Dia

mengembuskan napas dan berkata kepada
mereka, "Terimalah Roh Kudus!
23Seseorang yang kamu ampunkan

dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan;
seseorang yang kamu tahan, dosa-dosanya
tetap tertahan."
24Namun Tomas yang disebut Didimus,

seorang dari antara kedua belas murid itu,
tidak ada bersama mereka ketika YESUS
datang.
25 Lalu murid-murid yang lain berkata

kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan."
Namun dia berkata kepada mereka, "Jika aku
tidak melihat tanda paku di kedua tangan-Nya,
dan mencucukkan jariku ke dalam tanda
paku itu, serta mencucukkan tanganku ke
dalam lambung-Nya, aku sekali-kali tidak akan
percaya!"
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26Dan setelah delapan hari, para murid-Nya

ada di dalam rumah lagi, dan Tomas ada
bersama mereka. Ketika pintu-pintu telah
dikunci, YESUS datang dan berdiri di tengah-
tengah, serta berkata, "Damai sejahtera
bagimu!"
27 Lalu Dia berkata kepada Tomas,

"Ulurkanlah jarimu ke sini dan lihatlah kedua
tangan-Ku, dan ulurkanlah tanganmu dan
cucukkanlah ke dalam lambung-Ku; dan
janganlah menjadi tidak percaya, tetapi
percaya."
28Dan Tomas menjawab dan berkata

kepada-Nya, "Tuhanku dan Allahku (Elohimku
- 2316)!"
29YESUS berkata kepadanya, "Hai Tomas,

karena engkau telah melihat Aku, engkau
telah percaya. Berbahagialah mereka yang
tidak melihat tetapi percaya."
30Kemudian sesungguhnya, YESUS juga

membuat banyak tanda yang lain di hadapan
para murid-Nya, yang tidak tertulis di dalam
kitab ini.
31Namun hal-hal ini telah ditulis agar kamu

percaya bahwa YESUS-lah Mesias, Putra
Allah (Elohim - 2316), dan supaya kamu
dapat memiliki hidup dengan percaya dalam
Nama-Nya.
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21
1Sesudah hal-hal ini, YESUS
menampakkan diri-Nya lagi kepada

para murid di tepi danau Tiberias, dan
beginilah Dia menampakkan diri-Nya:
2Simon Petrus, dan Tomas yang disebut

Didimus, dan Natanael dari Kana, Galilea, dan
anak-anak Zebedeus, dan dua orang lainnya
dari antara para murid-Nya itu, sedang ada
bersama-sama.
3Simon Petrus berkata kepada mereka,

"Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata
kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu."
Mereka keluar dan langsung naik ke dalam
perahu. Dan pada malam itu mereka tidak
menangkap apa pun.
4Namun ketika hari sudah menjelang pagi,

YESUS berdiri di pantai itu. Meskipun demikian,
para murid itu tidak mengetahui bahwa itu
adalah YESUS.
5 Lalu YESUS berkata kepada mereka, "Hai

anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk
satu pun?" Mereka menjawab kepada-Nya,
"Tidak!"
6Dan Dia berkata kepada mereka,

"Tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu,
dan kamu akan mendapatkan." Lalu mereka
menebarkannya, dan mereka tidak mampu
lagi menariknya, karena sejumlah besar ikan.
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7 Lalu murid yang YESUS kasihi itu berkata

kepada Petrus, "Itu adalah Tuhan!" Maka,
ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan,
Simon Petrus mengenakan pakaiannya, sebab
ia telanjang, dan dia menceburkan dirinya ke
danau.
8Dan datanglah murid-murid lainnya dalam

perahu kecil itu --sebab mereka tidak jauh
dari darat, melainkan kira-kira dua ratus hasta
jauhnya-- sambil menarik jala ikan itu.
9 Lalu, ketika mereka naik ke darat, mereka

melihat api unggun yang tersedia, dan seekor
ikan yang terletak di atasnya, serta roti.
10YESUS berkata kepada mereka, "Bawalah

ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap."
11Simon Petrus naik, dan menarik jala itu ke

darat, penuh dengan ikan-ikan besar, seratus
lima puluh tiga ekor. Dan sekalipun demikian
banyak, jala itu tidak koyak.
12YESUS berkata kepada mereka, "Mari,

sarapanlah." Namun tidak seorang pun dari
para murid itu berani menanyai Dia, "Siapakah
Engkau," karena mengetahui bahwa Dia
adalah Tuhan.
13 Lalu YESUS maju dan mengambil roti, serta

memberikan kepada mereka, demikian pula
dengan ikan itu.
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14 Inilah untuk ketiga kalinya YESUS tampak

oleh para murid-Nya setelah dibangkitkan dari
antara yang mati.
15Selanjutnya, ketika mereka sarapan, YESUS

berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak
Yunus, apakah engkau mengasihi Aku lebih
daripada hal-hal ini?" Dia berkata kepada-
Nya, "Ya, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku
menyayangi Engkau." Dia berkata kepadanya,
"Berilah makan anak-anak domba-Ku!"
16Dia berkata lagi kedua kalinya kepadanya,

"Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi
Aku?" Ia berkata kepada-Nya, "Ya, Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku menyayangi Engkau."
Dia berkata kepadanya, "Gembalakanlah
domba-domba-Ku!"
17Dia berkata kepadanya yang ketiga

kalinya, "Simon, anak Yunus, apakah engkau
menyayangi Aku?" Petrus menjadi sedih
hatinya karena Dia berkata kepadanya yang
ketiga kalinya, "Engkau menyayangi Aku?"
Maka dia berkata kepada-Nya, "Tuhan,
Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau
mengenal bahwa aku menyayangi Engkau!"
YESUS berkata kepadanya, "Berilah makan
domba-domba-Ku!"
18 "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata

kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau
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mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau
berjalan ke tempat engkau menginginkannya.
Namun manakala engkau bertambah tua,
engkau akan merentangkan tanganmu, dan
orang lain akan mengikat pinggangmu, dan
akan membawa ke tempat yang tidak engkau
inginkan."
19Dan Dia mengatakan hal itu untuk

menunjukkan dengan kematian seperti apa
dia akan memuliakan Allah (Elohim - 2316).
Dan setelah mengatakan hal itu, Dia berkata
kepadanya, "Ikutlah Aku!"
20Namun, ketika berpaling, Petrus melihat

murid yang YESUS kasihi itu sedang mengikuti,
yakni dia yang pada saat perjamuan malam itu
bahkan bersandar di dada-Nya dan berkata,
"Tuhan, siapakah yang mengkhianati Engkau?"
21Ketika melihat ia ini, Petrus berkata kepada

YESUS, "Tuhan, lalu bagaimana dia ini?"
22YESUS berkata kepadanya, "Jika Aku

menghendaki dia tetap tinggal sampai Aku
datang, apa urusanmu? Engkau, ikutlah Aku!"
23Kemudian perkataan itu tersebar kepada

saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak
akan mati, tetapi YESUS tidak mengatakan
kepadanya bahwa dia tidak akan mati,
melainkan, "Jika Aku menghendaki dia tetap
tinggal sampai Aku datang, apa urusanmu?"
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24Dia inilah murid yang memberi kesaksian

tentang hal-hal ini, dan yang menuliskan
hal-hal ini, dan kita tahu bahwa kesaksiannya
adalah benar.
25Dan juga masih ada banyak hal lain,

apa saja yang telah YESUS lakukan, yang
seandainya hal itu dituliskan satu per satu,
aku memperkirakannya bahkan dunia ini tidak
dapat menampung kitab-kitab yang telah
dituliskan itu. Amin.



Kisah Para Rasul

1
1Hai Teofilus, sesungguhnya aku telah
membuat risalah yang pertama mengenai

segala sesuatu yang mulai YESUS kerjakan
dan juga ajarkan,
2 sampai pada hari Dia terangkat, setelah

memberi petunjuk kepada para rasul, yang
telah Dia pilih melalui Roh Kudus,
3 yang kepada mereka juga Dia telah

menunjukkan diri-Nya sendiri hidup sesudah
Dia menderita, melalui banyak tanda, selama
empat puluh hari, seraya menampakkan diri
kepada mereka dan mengatakan hal-hal
mengenai kerajaan Allah (Elohim - 2316).
4Dan ketika berkumpul bersama, Dia

memerintahkan kepada mereka agar tidak
beranjak dari Yerusalem, tetapi menunggu
janji Bapa, "Yang telah kamu dengar dari
pada-Ku,
5 karena sesungguhnya Yohanes telah

membaptis dalam air tetapi kamu akan
dibaptis dalam Roh Kudus, tidak berapa hari
lagi sesudah ini."
6Oleh karena itu sesungguhnya, tatkala

berkumpul bersama, mereka menanyai Dia
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dengan mengatakan, "Tuhan, apakah Engkau
sedang memulihkan kerajaan bagi Israel pada
masa ini?"
7Namun Dia berkata kepada mereka,

"Bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu
atau saat yang telah Bapa tetapkan dalam
wewenang-Nya sendiri.
8Namun kamu akan menerima kuasa,

bilamana Roh Kudus datang ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku, baik
di Yerusalem, maupun di seluruh Yudea, dan
Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi."
9Dan setelah mengatakan hal-hal ini,

sementara mereka sedang menatap,
terangkatlah Dia, dan awan mengangkat Dia
dari pandangan mereka.
10Dan sementara mereka terus terbelalak ke

langit selagi Dia pergi, maka tampaklah dua
orang dengan pakaian putih berdiri di dekat
mereka,
11 yang juga mengatakan, "Hai para pria,

orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri
sambil memandang ke langit? YESUS ini, yang
telah terangkat ke surga dari antara kamu,
demikianlah Dia akan datang kembali dengan
cara yang telah kamu lihat Dia pergi ke surga."
12 Lalu mereka kembali ke Yerusalem dari

bukit yang disebut bukit Zaitun, yang letaknya
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dekat Yerusalem, karena berkisar seperjalanan
Sabat.
13Dan ketika mereka masuk, mereka

naik ke ruang atas, tempat mereka terus
menanti-nanti, baik Petrus dan Yakobus dan
Yohanes dan Andreas, Filipus dan Tomas,
Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus
dan Simon orang Zelot, dan Yudas saudara
Yakobus.
14Mereka semuanya ini terus bertekun

dengan seia sekata dalam doa dan
permohonan, bersama wanita-wanita
dan Maria ibu YESUS, dan bersama
saudara-saudara-Nya.
15Dan pada hari-hari itu, Petrus, sambil

berdiri di tengah para murid --kerumunan
orang itu terdiri atas kira-kira seratus dua
puluh nama-namanya-- dia berkata,
16 "Hai para pria, saudara-saudara, haruslah

nas ini yang telah Roh Kudus katakan
sebelumnya melalui mulut Daud mengenai
Yudas yang telah menjadi pemandu bagi
mereka yang menangkap YESUS, digenapi,
17 karena dia adalah orang yang sudah

terhitung bersama kami dan sudah menerima
bagian pelayanan ini.
18Namun kemudian, orang ini telah

memperoleh tanah dari upah ketidakadilan,
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lalu, setelah jatuh dengan kepala lebih dahulu,
bagian tengah tubuhnya pecah dan semua isi
perutnya terburai.
19Dan hal itu menjadi maklum di antara

semua orang yang tinggal di Yerusalem,
sehingga tanah itu dalam dialek mereka sendiri
disebut Hakeldama, yang berarti Tanah Darah.
20Sebab hal itu telah tertulis dalam kitab

Mazmur: Biarlah tempat kediamannya menjadi
sunyi dan tidak ada orang yang tinggal di
dalamnya, dan kiranya orang lain mengambil
jabatannya.
21Oleh karena itu, seharusnyalah dari antara

orang-orang yang bergabung bersama kami di
sepanjang waktu tatkala Tuhan YESUS masuk
dan keluar di antara kami,
22 yang dimulai sejak baptisan Yohanes

sampai pada hari ketika Dia diangkat dari
antara kami, seorang dari mereka ini menjadi
saksi kebangkitan-Nya bersama kami."
23Dan mereka menetapkan dua orang: Yusuf

yang dipanggil Barsabas, yang juga disebut
Justus, dan Matias.
24Dan ketika berdoa, mereka berkata,

"Engkaulah ya Tuhan (YAHWEH - 2962), ya
pengenal hati semua orang, tunjukkanlah
salah satu dari kedua orang ini, yang Engkau
pilih
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25untuk menerima bagian pelayanan ini,

bahkan kerasulan dari apa yang Yudas telah
meninggalkannya sehingga dia terjerumus ke
tempatnya sendiri."
26Dan para rasul membuang undi atas

mereka, dan undi itu jatuh pada Matias, dan
dia terhitung bersama kesebelas rasul itu.

2
1Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan
seia sekata mereka semua terus berada

bersama-sama.
2Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari

langit seperti angin kencang yang menderu
dan memenuhi seluruh rumah, tempat mereka
sedang duduk.
3Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah

seperti api yang bertebaran dan hinggap di
atas mereka masing-masing.
4Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh

Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-
bahasa yang lain, seperti yang Roh itu
terus-menerus memberikan kepada mereka
untuk mengucapkannya.
5Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang

saleh dari segala bangsa yang ada di kolong
langit sedang berdiam di Yerusalem.
6Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang

itu datang bersama dan dibingungkan karena
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mereka terus mendengar setiap orang sedang
berbicara dalam dialek mereka sendiri.
7Dan mereka semuanya takjub dan kagum

sambil berkata seorang terhadap yang lain,
"Lihatlah! Bukankah mereka yang berbicara ini
semuanya adalah orang-orang Galilea?
8Dan, bagaimana mungkin kita

mendengarnya masing-masing dalam
dialek kita sendiri, yang dengannya kita telah
dilahirkan:
9 Partia dan Media dan Elam, dan orang-orang

yang berdiam di Mesopotamia, Yudea, dan
juga Kapadokia, Pontus, dan Asia,
10 Frigia, dan juga Pamfilia, Mesir dan

bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan
Kirene, dan mereka yang berkunjung dari
Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para
proselit,
11 orang-orang Kreta dan orang-orang Arab?

Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri
sementara mereka berbicara hal-hal yang
besar mengenai Allah (Elohim - 2316)."
12Dan mereka semuanya terperangah dan

menjadi bingung, sambil berkata yang seorang
terhadap yang lain, "Apa gerangan yang
dimaksudkan ini?"
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13Dan yang lain, sambil mencemooh mereka

mengatakan, "Mereka sedang dimabuk anggur
manis!"
14Namun Petrus, sambil berdiri bersama

kesebelas rasul, ia mengangkat suaranya
dan berkata kepada mereka, "Hai para pria,
orang-orang Yahudi dan semua orang yang
tinggal di Yerusalem, biarlah ini menjadi hal
yang diketahui olehmu, dan dengarkanlah
perkataanku.
15Sebab, orang-orang ini tidaklah mabuk

seperti yang kamu sangka, karena sekarang
hari baru jam ketiga.
16Namun inilah yang telah dikatakan oleh

Nabi Yoel:
17Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir,

Allah (Elohim - 2316) berfirman, Aku akan
mencurahkan dari Roh-Ku ke atas semua
daging, dan anak-anak lelakimu dan anak-anak
perempuanmu akan bernubuat, dan teruna-
terunamu akan melihat penglihatan, dan para
tua-tuamu akan dimimpikan mimpi-mimpi;
18 bahkan, Aku pun akan mencurahkan dari

Roh-Ku ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan
ke atas hamba-hamba-Ku perempuan pada
hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat.
19Dan Aku akan memberikan keajaiban-

keajaiban di langit, di atas, dan tanda-tanda
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di bumi, di bawah: darah dan api dan kabut
asap.
20Matahari akan diubah menjadi gelap dan

bulan menjadi darah, sebelum hari Tuhan
(YAHWEH - 2962) yang besar dan mulia itu
datang.
21Dan akan terjadi, setiap orang yang

memanggil Nama Tuhan (YAHWEH - 2962),
dia akan diselamatkan.
22Hai para pria, orang-orang Israel,

dengarkanlah perkataan ini: YESUS orang
Nazaret, seorang dari antara kamu yang
telah disetujui Allah (Elohim - 2316) melalui
mukjizat-mukjizat dan keajaiban-keajaiban
dan tanda-tanda, yang telah Allah (Elohim -
2316) lakukan melalui Dia di tengah-tengah
kamu, sebagaimana pula yang telah kamu
sendiri ketahui,
23Dialah yang ditentukan melalui rencana

dan prapengetahuan Allah (Elohim - 2316)
sebagai orang yang diserahkan; kamu
telah membunuh-Nya ketika menangkap
melalui tangan-tangan durhaka seraya
menyalibkan-Nya,
24 yang telah Allah (Elohim - 2316) bangkitkan

dengan menyingkirkan penderitaan maut,
karena tidaklah mungkin Dia dicengkeram
olehnya.
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25Sebab, Daud berkata tentang Dia: Aku

senantiasa membayangkan Tuhan (YAHWEH
- 2962) ada di hadapan-Ku; karena Dia ada
di sebelah kanan-Ku, maka Aku tidak dapat
digoyahkan.
26Dengan inilah hati-Ku telah disukacitakan

dan lidah-Ku bersukaria, dan bahkan daging-Ku
pun akan berdiam pada pengharapan,
27 karena Engkau tidak akan meninggalkan

jiwa-Ku di dalam alam maut, ataupun
mengizinkan Orang Kudus-Mu melihat
kebinasaan.
28Engkau telah memberitahukan kepada-Ku

jalan-jalan kehidupan. Engkau akan membuat
Aku penuh sukacita dengan wajah-Mu.
29Hai para pria, saudara-saudara, sungguh

berkenan untuk mengatakan dengan terus
terang kepada kamu mengenai leluhur
kita, Daud, bahwa dia pun telah mati dan
dikuburkan, bahkan kuburannya ada di antara
kita sampai hari ini.
30Oleh sebab itu, karena keberadaannya

sebagai nabi dan karena mengetahui bahwa
Allah (Elohim - 2316) telah berikrar dengan
sumpah kepadanya untuk membangkitkan
Mesias dari benih pinggangnya secara daging
agar duduk di atas takhtanya,
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31maka sambil melihat sebelumnya, dia

berbicara mengenai kebangkitan Mesias,
bahwa jiwa-Nya tidak akan diserahkan ke
dalam alam maut, demikian pula daging-Nya
tidak akan melihat kebinasaan.
32 Inilah YESUS yang telah Allah (Elohim -

2316) bangkitkan; mengenai Dia, kami semua
adalah saksi-saksi.
33Oleh karena itu, setelah ditinggikan di

sebelah kanan Allah (Elohim - 2316), dan
karena menerima janji Roh Kudus dari Bapa,
Dia mencurahkan hal ini, yaitu apa yang
sedang kamu lihat dan dengar sekarang.
34Sebab Daud tidaklah naik ke surga,

melainkan dia sendiri berkata: Tuhan
(YAHWEH - 2962) telah berfirman kepada
Tuanku: Duduklah di sebelah kanan-Ku,
35 sampai Aku membuat musuh-musuh-Mu

tumpuan kaki-Mu.
36Oleh sebab itu, biarlah seluruh keluarga

Israel mengetahui dengan pasti, bahwa Allah
(Elohim - 2316) telah menjadikan Dia, baik
selaku Tuhan maupun Mesias; inilah YESUS
yang telah kamu salibkan."
37Dan, setelah mendengarkan, mereka

tertusuk dalam hati, lalu berkata kepada
Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Hai para pria,
saudara-saudara, kami harus melakukan apa?"
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38Dan Petrus menjawab kepada mereka,

"Bertobatlah, dan biarlah masing-masing kamu
dibaptiskan atas Nama YESUS Kristus untuk
penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan
menerima karunia Roh Kudus.
39Sebab janji ini adalah bagimu dan

anak-anakmu, bahkan bagi semua orang
yang masih jauh, yaitu sebanyak yang Tuhan
(YAHWEH - 2962), Allah (Elohim - 2316) kita,
akan memanggilnya."
40 Lalu dengan banyak perkataan lainnya, dia

bersaksi dan menasihati terus-menerus, sambil
mengatakan, "Biarlah kamu diselamatkan dari
generasi yang bengkok ini."
41Kemudian sesungguhnya, mereka yang

menyambut gembira perkataannya itu, mereka
dibaptiskan; dan pada hari itu kira-kira tiga
ribu jiwa telah ditambahkan.
42Dan mereka hidup dengan terus bertekun

dalam pengajaran para rasul, dan dalam
persekutuan, dan dalam pemecahan roti, dan
dalam doa.
43Dan, ketakutan melanda setiap jiwa; dan

banyak keajaiban serta tanda-tanda terus
terjadi melalui para rasul.
44Dan semua orang yang percaya selalu

berada di tempat yang sama, dan mereka
memiliki segala sesuatu bersama-sama.
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45Dan mereka menjual milik dan harta

bendanya, lalu membagi-bagikannya kepada
semua orang, sesuai dengan apa yang menjadi
kebutuhan setiap orang.
46Dan setiap hari, sambil bertekun dengan

seia sekata di dalam bait suci, dan sambil
memecahkan roti dari rumah ke rumah,
mereka berbagi makanan dengan gembira dan
dengan ketulusan hati,
47 seraya memuji Allah (Elohim - 2316) dan

memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat.
Dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada
gereja orang-orang yang diselamatkan.

3
1Adapun Petrus dan Yohanes pada waktu
itu naik ke bait suci pada jam doa, yaitu

jam kesembilan.
2Dan ada seorang pria yang lumpuh sejak

dari kandungan ibunya, sedang digotong, ia
itulah yang mereka letakkan setiap hari di
pintu bait suci yang disebut Pintu Elok, untuk
meminta sedekah dari mereka yang masuk ke
dalam bait suci.
3Ketika dia melihat Petrus dan Yohanes akan

segera masuk ke dalam bait suci, dia pun
memohon untuk memperoleh sedekah.
4Dan bersama Yohanes, sambil menatap

kepadanya, Petrus berkata, "Pandanglah
kepada kami!"
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5Dan orang itu menatap kepada mereka

sambil berharap akan menerima sesuatu dari
mereka.
6Namun, Petrus berkata, "Perak dan emas

tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki,
inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam
Nama YESUS Kristus orang Nazaret itu, bangkit
dan berjalanlah!"
7Dan, seraya memeganginya dengan tangan

kanan, dia membantunya berdiri. Dan seketika
itu juga, kaki dan pergelangannya dikuatkan.
8Dan, dengan melompat, ia berdiri dan

terus berjalan, dan masuk bersama mereka
ke dalam bait suci, sambil berjalan dan
melompat-lompat dan memuji Allah (Elohim -
2316).
9Dan, segenap rakyat itu melihat ia yang

tengah berjalan dan memuji Allah (Elohim -
2316),
10mereka pun mengenalinya, bahwa dia

inilah yang demi sedekah biasa duduk meminta
sedekah di Pintu Elok gerbang bait suci. Dan,
mereka dipenuhi dengan rasa takjub dan rasa
kagum atas apa yang telah terjadi padanya.
11Dan, ketika orang lumpuh yang telah

disembuhkan itu menggandeng Petrus dan
Yohanes, segenap rakyat yang sangat takjub
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itu berlari ke arah mereka, ke serambi yang
disebut Serambi Salomo.
12Dan setelah melihatnya, Petrus

menjelaskan kepada rakyat itu, "Hai para
pria, orang-orang Israel, mengapa kamu
heran akan hal ini? Atau, mengapa kamu
memandang kepada kami, seakan-akan yang
telah membuat dia berjalan adalah karena
kuasa atau kesalehan kami sendiri?
13Allah (Elohim - 2316) Abraham dan

Ishak dan Yakub, Allah (Elohim - 2316)
leluhur kitalah, yang telah mempermuliakan
Putra-Nya, YESUS; Dialah yang telah kamu
serahkan dan sangkal di hadapan Pilatus yang
telah memutuskan untuk membebaskan-Nya.
14Dan kamu telah menyangkal Yang Kudus

dan Benar itu, bahkan kamu meminta
seseorang, seorang pembunuh, dibebaskan
bagi kamu.
15Dan kamu telah membunuh Penguasa

kehidupan, Dia yang telah Allah (Elohim -
2316) bangkitkan dari antara orang mati.
Tentang Dia, kami adalah saksi-saksi.
16Dan dia yang kamu lihat serta kamu kenal,

atas dasar iman akan Nama-Nya, Nama-Nya
itu telah menguatkan, bahkan iman yang
ada melalui dia telah memberikan kepadanya
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kesehatan sempurna ini di hadapan kamu
semua.
17Dan sekarang, hai saudara-saudara, aku

tahu bahwa kamu telah bertindak secara
bodoh, demikian pula para pemimpinmu.
18Namun hal-hal yang telah Allah (Elohim

- 2316) praberitakan melalui mulut semua
nabi-Nya bahwa Mesias harus menderita,
demikianlah Dia telah menggenapinya.
19Oleh karena itu, bertobatlah dan

berbaliklah agar dosa-dosamu dihapuskan,
sehingga saat penyegaran dapat datang dari
hadirat * (YAHWEH - 2962).
20Dan Dia akan mengutus YESUS Kristus

yang telah diberitahukan sebelumnya
kepadamu,
21 yang seharusnyalah, surga sungguh

menerimanya sampai waktu pemulihan segala
sesuatu, yang tentang itu, Allah (Elohim -
2316) telah mengatakan melalui mulut semua
nabi-Nya yang kudus sejak dahulu kala.
22Sebab Musa memang berkata kepada

para leluhur: Tuhan (YAHWEH - 2962), Allah
(Elohimmu - 2316), akan membangkitkan
bagimu seorang nabi seperti aku dari
antara saudara-saudaramu; engkau harus
mendengarkan Dia, dalam segala perkara apa
saja yang Dia katakan kepadamu.



KISAH PARA RASUL 3.23–4.3 16
23Dan akan terjadi, setiap jiwa, siapa saja

yang tidak mendengarkan nabi itu, ia akan
dilenyapkan dari antara bangsa itu.
24Dan bahkan semua nabi, mulai dari Samuel

dan mereka yang sesudahnya, apa saja
yang mereka bicarakan, mereka pun telah
mempraberitakan hari-hari ini.
25Kamu adalah anak-anak dari para nabi

dan dari perjanjian yang telah Allah (Elohim -
2316) berikan kepada para leluhur kita, ketika
berfirman kepada Abraham: Dan di dalam
benihmu, semua keturunan di bumi akan
diberkati.
26 Pertama-tama bagimu, Allah (Elohim -

2316), yang telah membangkitkan Putra-Nya,
YESUS, Dia mengutus-Nya untuk memberkati
kamu, ketika setiap orang dari antaramu
berbalik dari kejahatan-kejahatan."

4
1Dan sementara mereka sedang berbicara
kepada rakyat itu, datanglah imam-imam

dan komandan pengawal bait suci dan
orang-orang Saduki kepada mereka
2 dengan sangat gusar, karena mereka

mengajari rakyat dan memberitakan
kebangkitan dari antara orang mati di dalam
YESUS.
3Dan mereka menjatuhkan tangan

kepadanya, dan menempatkannya ke dalam
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tahanan sampai keesokan harinya, karena hari
sudah petang.
4Namun banyak dari antara mereka yang

mendengarkan firman itu percaya, dan
bilangan mereka menjadi kira-kira lima ribu
orang pria.
5Dan terjadilah pada keesokan harinya, dari

antara mereka, berkumpullah ke Yerusalem
para pemimpin dan para tua-tua dan para ahli
kitab;
6 dan Hanas, imam besar itu, dan Kayafas,

dan Yohanes, dan Aleksander, dan sebanyak
orang yang berasal dari keturunan imam besar.
7Dan sambil menyuruh mereka berdiri

di tengah-tengah, mereka terus-menerus
menyelidik, "Dengan kuasa apakah atau dalam
Nama siapakah kamu melakukan hal ini?"
8 Lalu Petrus, karena dipenuhi Roh Kudus, ia

berkata kepada mereka, "Hai para pemimpin
bangsa dan para tua-tua Israel,
9 jika kami hari ini diperiksa atas dasar

perbuatan baik terhadap orang yang sakit,
yang dengannya dia telah disembuhkan;
10maka ketahuilah oleh kamu semua dan

oleh seluruh bangsa Israel, bahwa dalam
Nama YESUS Kristus orang Nazaret yang
telah kamu salibkan itu, yang telah Allah
(Elohim - 2316) bangkitkan dari antara orang
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mati; karena Dialah orang ini telah berdiri di
hadapan kamu semua.
11Dia adalah batu yang dipandang hina oleh

kamu, â€“orang-orang yang membangunâ€“
yang telah menjadi kepala penjuru.
12Dan keselamatan tidak ada di dalam yang

lain, siapa pun, karena di kolong langit ini
tidak ada nama yang lain, yang telah diberikan
kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat
diselamatkan."
13Adapun ketika melihat keberanian Petrus

dan Yohanes dan ketika memahami bahwa
mereka adalah orang-orang yang tidak
berpendidikan dan bodoh, mereka merasa
kagum; mereka juga mengenali bahwa
keduanya adalah orang-orang yang selalu
bersama YESUS.
14Dan, karena mereka melihat orang yang

telah disembuhkan itu berdiri bersama
keduanya, mereka tidak memiliki apa pun
untuk berbantah.
15Maka, setelah meminta keduanya pergi ke

luar dari sanhedrin, mereka berunding seorang
terhadap yang lain,
16 sambil mengatakan, "Apa yang harus kita

buat terhadap orang-orang ini, karena bahwa
sesungguhnya telah terjadi sebuah tanda luar
biasa melalui mereka, yang begitu nyata bagi



KISAH PARA RASUL 4.17–22 19

semua orang yang tinggal di Yerusalem, dan
kita tidak mungkin menyangkalnya.
17Namun, agar hal ini tidak lebih jauh

tersebar kepada rakyat, kita akan menekan
dengan ancaman kepada mereka, supaya tidak
lagi berbicara dalam nama ini kepada seorang
pun."
18Dan setelah memanggil keduanya, mereka

memberi perintah kepadanya agar sama sekali
tidak berbicara ataupun mengajar dalam Nama
YESUS.
19Namun sambil menanggapi, Petrus

dan Yohanes berkata kepada mereka,
"Putuskanlah, apakah benar di hadapan Allah
(Elohim - 2316) untuk mendengarkan kamu
lebih daripada Allah (Elohim - 2316)?
20Sebab kami tidak mungkin untuk tidak

mengatakan apa yang telah kami lihat dan
dengar."
21Dan sambil mengancam lebih jauh,

mereka melepaskan keduanya karena tidak
menemukan suatu apa pun bagaimana mereka
dapat menghukumnya melalui rakyat itu,
karena semua orang terus memuliakan Allah
(Elohim - 2316) atas apa yang telah terjadi,
22 karena orang yang atasnya telah terjadi

tanda kesembuhan ini, telah berusia lebih dari
empat puluh tahun.



KISAH PARA RASUL 4.23–29 20
23Dan, setelah dilepaskan, mereka pergi

kepada teman-temannya sendiri dan
memberitahukan kepada mereka apa saja
yang para imam kepala dan para tua-tua telah
mengatakannya.
24Dan mereka yang mendengarkannya,

dengan seia sekata mengangkat suara kepada
Allah (Elohim - 2316) dan mengatakan, "Ya
Tuhan (YAHWEH - 1203), Engkaulah * (Elohim
- 0) yang menjadikan langit dan bumi dan laut
dan segala apa yang ada di dalamnya,
25 yang telah berfirman melalui mulut Daud,

hamba-Mu: Mengapa bangsa-bangsa menjadi
garang, dan rakyat mereka-reka yang sia-sia?
26Raja-raja di bumi mempersiapkan diri, dan

para penguasa telah dihimpunkan bersama
untuk menentang Tuhan (YAHWEH - 2962)
dan menentang Mesias-Nya.
27Sebab pada kenyataannya, Herodes

maupun Pontius Pilatus bersama bangsa-
bangsa lain dan bangsa Israel, sudah
berkumpul bersama menentang Putra-Mu
yang kudus, YESUS, yang telah Engkau urapi,
28untuk mengerjakan apa saja yang tangan-

Mu dan rancangan-Mu telah menetapkan
sebelumnya untuk melaksanakannya.
29Dan sekarang, ya Tuhan (YAHWEH - 2962),

berilah perhatian kepada ancaman-ancaman
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mereka, dan karuniakanlah kepada hamba-
hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu
dengan segala keberanian
30 ketika Engkau mengulurkan tangan-Mu

untuk kesembuhan; bahkan tanda-tanda dan
keajaiban-keajaiban terjadi melalui Nama yang
kudus, Putra-Mu, YESUS."
31Dan setelah mereka berdoa, terguncanglah

tempat yang di dalamnya mereka berkumpul
itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh
Kudus, dan mereka memperkatakan firman
Allah (Elohim - 2316) dengan keberanian.
32Dan sejumlah orang yang telah percaya

itu, sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun
mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi
miliknya adalah kepunyaannya sendiri, tetapi
segala sesuatu adalah milik bersama bagi
mereka.
33Dan dengan kuasa yang besar para rasul

itu memberikan kesaksian tentang kebangkitan
Tuhan YESUS, dan anugerah yang besar ada
atas mereka semua.
34Sebab, tidak ada seorang pun yang

kekurangan di antara mereka, karena
sebanyak orang yang memiliki tanah atau
rumah, setelah menjualnya, mereka membawa
jumlah harga dari yang dijual itu,
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35 dan meletakkannya di samping kaki para

rasul, dan itu dibagikan kepada setiap orang
sesuai dengan kebutuhan yang dipunyai
seseorang.
36Adapun Yoses, seorang Lewi, seorang

Siprus berdasarkan kelahiran, dia yang
oleh para rasul dijuluki Barnabas, yang
diterjemahkan artinya anak penghiburan;
37 karena ada sebuah ladang padanya, maka

setelah menjualnya, dia membawa uangnya,
dan meletakkannya di samping kaki para rasul.

5
1Dan, seorang pria dengan nama Ananias,
bersama Safira, istrinya, telah menjual

miliknya.
2Dan dari jumlah harga itu dia telah

menahan sebagian, sementara istrinya pun
mengetahuinya; dan dengan membawa yang
sebagian, dia meletakkannya di samping kaki
para rasul.
3Dan Petrus berkata, "Hai Ananias, mengapa

Satan telah memenuhi hatimu sehingga
engkau mendustai Roh Kudus dan menahan
sebagian dari jumlah harga tanah itu?
4Selagi masih ada, bukankah dia tetap

milikmu? Dan setelah terjual, bukankah
dia berada dalam wewenangmu? Mengapa
engkau menaruh hal ini dalam hatimu? Engkau
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tidak berdusta terhadap manusia, melainkan
terhadap Allah (Elohim - 2316)."
5Dan Ananias, ketika mendengar perkataan

ini, sambil terjatuh dia mengembuskan napas
yang terakhir; dan ketakutan yang besar
terjadi atas semua orang yang mendengar hal
ini.
6Dan sambil berdiri, orang-orang muda itu

mengafaninya, dan setelah membawa ke luar,
mereka menguburkannya.
7Dan terjadilah, kira-kira tiga jam kemudian,

istrinya pun masuk dengan tidak mengetahui
apa yang telah terjadi.
8Dan Petrus berkata kepadanya, "Katakanlah

kepadaku, apakah kamu menjual tanah itu
seharga itu?" Dan dia menjawab, "Benar,
seharga itu!"
9Dan Petrus berkata kepadanya, "Mengapa

hal itu disepakati bersama oleh kamu untuk
mencobai Roh Tuhan (YAHWEH - 2962)?
Lihatlah, kaki-kaki mereka yang menguburkan
suamimu ada di depan pintu, dan mereka pun
akan membawa engkau ke luar!"
10Dan seketika itu juga dia jatuh di samping

kakinya dan mengembuskan napas yang
terakhir. Dan sambil masuk, orang-orang
muda itu mendapati wanita itu sudah mati.
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Dan dengan membawanya ke luar, mereka
menguburkannya di samping suaminya.
11Dan ketakutan yang besar terjadi atas

seluruh jemaat dan atas semua orang yang
mendengar hal itu.
12Dan melalui tangan para rasul itu terjadilah

banyak tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban
di antara rakyat. Dan mereka dengan seia
sekata semuanya terus berada di serambi
Salomo.
13Dan dari yang lainnya tidak ada seorang

pun berani bergabung dengan mereka, tetapi
rakyat itu terus mengagungkan mereka
14 --dan sejumlah orang yang percaya, baik

pria maupun wanita, semakin ditambahkan
kepada Tuhan--
15 sehingga membawa orang-orang yang

sakit ke tempat-tempat terbuka dan
menempatkannya di atas balai-balai dan
tilam-tilam, supaya pada saat Petrus datang,
setidak-tidaknya bayangannya mengenai
seseorang dari mereka.
16Dan sejumlah orang pun berkumpul

dari kota-kota di sekitar Yerusalem, dengan
membawa orang-orang sakit dan yang
disiksa oleh roh-roh najis, yang kesemuanya
disembuhkan.
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17Adapun imam besar dan semua orang

yang bersamanya yang telah berdiri, yang
merupakan sekte Saduki, mereka telah
dipenuhi dengan iri hati,
18 lalu mereka menjatuhkan tangan mereka

atas para rasul itu dan memasukkannya ke
dalam penjara umum.
19Namun, seorang malaikat Tuhan (YAHWEH

- 2962) membuka pintu-pintu penjara itu pada
malam hari dan setelah menuntun mereka ke
luar, ia berkata,
20 "Pergilah, dan sambil berdiri di bait suci

katakanlah segala firman hidup ini kepada
bangsa itu."
21Dan setelah mendengarkannya, mereka

masuk ke dalam bait suci sebelum fajar
menyingsing, dan mereka mengajar. Namun
imam besar dan orang-orang yang bersamanya
itu, ketika datang, mereka mengumpulkan
sanhedrin dan seluruh dewan tua-tua dari
bani Israel, dan mereka menyuruh agar kedua
orang itu digelandang ke penjara.
22Namun ketika tiba, para pengawal itu tidak

menemukan mereka di dalam penjara, dan
setelah kembali, mereka melaporkan,
23 sambil mengatakan, "Memang kami

mendapati penjara itu tertutup dengan seluruh
pengamanan dan para penjaga sedang
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berdiri di luar di depan pintu. Namun, setelah
membukanya, kami tidak menemukan seorang
pun di dalamnya."
24Dan ketika imam besar dan komandan

pengawal bait suci, dan para imam kepala
mendengar perkataan ini, mereka menjadi
heran terhadapnya, bagaimana mungkin hal
ini dapat terjadi.
25Dan sambil mendekat, seseorang melapor

kepada mereka, dengan mengatakan,
"Lihatlah, orang-orang yang telah kamu
masukkan ke dalam penjara itu, mereka
sedang berdiri di bait suci dan mengajar
orang-orang."
26Kemudian, sambil pergi dengan para

pengawalnya, komandan pengawal itu
membawa mereka tidak dengan kekerasan,
karena mereka takut akan massa, agar mereka
tidak dilempari batu.
27Dan setelah membawanya, mereka

menyuruh berdiri di hadapan sanhedrin, dan
imam besar itu menanyai mereka,
28 dengan mengatakan, "Bukankah kami

sudah memerintahkan kepada kamu dengan
perintah agar tidak mengajar dalam Nama
itu? Dan, lihatlah, kamu telah memenuhi
Yerusalem dengan ajaranmu dan bermaksud
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untuk menanggungkan darah Orang itu atas
kami."
29Dan sambil menanggapi, Petrus dan para

rasul berkata, "Seharusnyalah taat kepada
Allah (Elohim - 2316) lebih daripada kepada
manusia.
30Allah (Elohim - 2316) para leluhur kita

telah membangkitkan YESUS, Dialah yang
telah kamu bunuh dengan menggantung-Nya
pada kayu salib.
31Allah (Elohim - 2316) telah meninggikan

Dia di sebelah kanan-Nya selaku Penguasa dan
Juruselamat, untuk memberikan pertobatan
dan penghapusan dosa kepada Israel.
32Dan kami adalah para saksi-Nya dari

kejadian ini, dan juga Roh Kudus, yang telah
Allah (Elohim - 2316) berikan kepada mereka
yang menaati Dia."
33Dan orang-orang yang mendengarnya

menjadi gusar dan merencanakan untuk
membunuh mereka.
34Dan seseorang, sambil berdiri di

hadapan sanhedrin, seorang Farisi dengan
nama Gamaliel, seorang pengajar torat
yang dihormati oleh segenap masyarakat,
memerintahkan agar menempatkan para rasul
di luar untuk sesaat.
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35 Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai para

pria, orang-orang Israel, perhatikanlah dirimu
sendiri apa yang hendak kamu lakukan pada
orang-orang ini.
36Karena sebelum hari-hari ini, Teudas telah

berdiri sambil berkata, bahwa dirinya adalah
seorang yang istimewa, yang kepadanya
telah bergabung sejumlah orang, kira-kira
empat ratus orang, yang telah terbunuh,
dan semuanya, sebanyak orang yang
diyakinkannya, mereka telah tercerai-berai dan
menjadi lenyap tak berbekas.
37Setelah orang ini, telah bangkit pula Yudas,

orang Galilea, pada masa pendaftaran, dan dia
menarik cukup banyak massa mengikutinya.
Dan orang ini pun tewas, dan semua, sebanyak
orang yang diyakinkannya, mereka telah
tercerai-berai.
38Dan sekarang aku berkata kepadamu:

Menjauhlah dari orang-orang ini, dan
biarkanlah mereka, karena jika maksud ini
atau perbuatan ini berasal dari manusia, itu
akan dihancurkan.
39Namun, jika itu berasal dari Allah (Elohim -

2316), kamu tidak dapat menghancurkannya,
bahkan jangan-jangan kamu didapati
menentang Allah (Elohim - 2314)."
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40Dan mereka diyakinkan olehnya. Dan

sambil memanggil para rasul itu, seraya
memukulinya, mereka memerintahkan agar
tidak berbicara dalam Nama YESUS, dan
mereka membebaskannya.
41Kemudian sesungguhnya, mereka pergi

dari hadapan sanhedrin dengan bersukacita,
karena mereka telah dianggap layak untuk
dihina demi Nama-Nya.
42Dan setiap hari di bait suci dan dari rumah

ke rumah, mereka tidak berhenti mengajarkan
dan menginjilkan YESUS, Sang Mesias.

6
1Dan pada hari-hari itu, ketika murid-
murid terus bertambah banyak, timbullah

sungut-sungut di antara orang-orang yang
berbahasa Yunani terhadap yang berbahasa
Ibrani, karena janda-janda mereka kurang
diperhatikan dalam pelayanan sehari-hari.
2Dan kedua belas rasul itu, setelah

memanggil sejumlah murid-murid, mereka
berkata, "Adalah tidak diharapkan bahwa kami
melakukan pelayanan atas meja-meja, dengan
meninggalkan firman Allah (Elohim - 2316).
3Oleh sebab itu hai saudara-saudara, carilah

dengan teliti tujuh orang pria dari antara kamu
yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus
dan hikmat, yang akan kami tugasi mengatasi
kebutuhan ini.
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4Sedangkan, kami akan terus bertekun

dalam doa dan pelayanan firman."
5Dan, firman itu memuaskan di hadapan

segenap kumpulan orang itu, dan mereka
memilih Stefanus, seorang yang penuh iman
dan Roh Kudus, dan Filipus, dan Prokorus,
dan Nikanor, dan Timon, dan Parmenas, dan
Nikolaus, seorang proselit dari Antiokhia,
6 yang mereka hadirkan di hadapan

para rasul; dan sambil berdoa para rasul
menumpangkan tangan di atas mereka.
7Dan firman Allah (Elohim - 2316) makin

tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem
semakin dilipatgandakan secara luar biasa,
bahkan, kerumunan para imam pun menaati
iman itu.
8Adapun Stefanus, yang penuh iman dan

kuasa, membuat keajaiban dan tanda-tanda
yang besar di tengah masyarakat.
9Dan bangkitlah beberapa orang dari

sinagoga yang disebut kaum Libertini
dan orang-orang Kirene dan orang-orang
Aleksandria, dan mereka yang dari Kilikia serta
Asia, untuk berdebat dengan Stefanus.
10Namun, mereka tidak mampu melawan

hikmat dan Roh yang dengan-Nya dia
berkata-kata.
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11 Lalu, mereka menyogok orang-orang

dengan mengatakan, "Kami telah mendengar
ketika dia mengucapkan kata-kata hujatan
terhadap Musa dan Allah (Elohim - 2316)!"
12Dan mereka menggerakkan massa dan

para tua-tua dan para ahli kitab, dan sambil
mendatanginya, mereka menangkap dan
menggelandangnya ke sanhedrin.
13Dan mereka menghadirkan saksi-saksi

palsu yang mengatakan, "Orang ini tidak
henti-hentinya memperkatakan kata-kata
hujatan terhadap tempat kudus ini dan torat.
14Sebab, kami telah mendengar ketika

dia berkata bahwa YESUS orang Nazaret
itu, akan menghancurkan tempat ini dan
akan mengubah kebiasaan yang Musa telah
menyerahkannya kepada kita."
15Dan ketika memandang kepadanya, semua

orang yang duduk dalam sanhedrin itu melihat
wajahnya seperti wajah malaikat.

7
1Dan berkatalah imam besar, "Lalu,
apakah hal ini mungkin seperti itu?"

2Dan dia menjawab, "Hai para pria, saudara-
saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah! Allah
(Elohim - 2316) kemuliaan telah tampak oleh
leluhur kita, Abraham, ketika masih berada di
Mesopotamia, sebelum ia tinggal di Haran.
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3Dan Dia berfirman kepadanya: Keluarlah

dari negerimu dan dari sanak keluargamu,
dan pergilah ke negeri yang akan Kutunjukkan
kepadamu.
4 Lalu, setelah keluar dari negeri orang

Kasdim, ia tinggal di Haran. Dan dari sana,
setelah ayahnya meninggal, Allah (Elohim -
846) memindahkanya ke negeri ini, tempat
yang sekarang kamu berdiam.
5Dan Dia tidak memberikan kepadanya

tanah pusaka di situ, bahkan pijakan kaki
pun tidak. Dia juga berjanji kepadanya untuk
memberikannya sebagai tanah milik bahkan
kepada keturunannya sesudah dia, padahal
tidak ada anak padanya.
6Namun demikian Allah (Elohim - 2316)

berfirman, bahwa keturunannya akan menjadi
pendatang di negeri lain, dan mereka akan
memperbudak serta menindasnya empat ratus
tahun.
7Dan Allah (Elohim - 2316) berfirman: Aku

akan menghukum bangsa yang terhadapnya
mereka melayani sebagai budak. Dan setelah
itu mereka akan keluar dan beribadah
kepada-Ku di tempat ini.
8Dan Dia memberikan perjanjian

sunat kepadanya; dan demikianlah
dia memperanakkan Ishak dan dia
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menyunatnya pada hari kedelapan. Dan
Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub
memperanakkan kedua belas leluhur kita.
9Dan karena iri hati, leluhur kita menjual

Yusuf ke Mesir, tetapi Allah (Elohim - 2316)
menyertainya
10 dan melepaskannya dari segala

kesukarannya, dan Dia memberikan
kepadanya anugerah dan hikmat di hadapan
Firaun, raja Mesir, dan dia menetapkannya
untuk menjadi pemimpin atas Mesir dan
seluruh istananya.
11Dan, datanglah kelaparan atas seluruh

negeri Mesir dan Kanaan serta kesukaran yang
besar, dan para leluhur kita tidak mendapatkan
makanan.
12Namun Yakub, karena mendengar bahwa

ada gandum di Mesir, ia mengutus para leluhur
kita untuk yang pertama kali.
13Dan pada kedua kalinya, Yusuf membuat

dirinya dikenali oleh saudara-saudaranya, dan
keluarga Yusuf menjadi nyata bagi Firaun.
14Dan, dengan mengirim pesan, Yusuf

mengundang ayahnya, Yakub, dan segenap
sanak keluarganya sejumlah tujuh puluh lima
jiwa.
15Dan turunlah Yakub ke Mesir; dan

meninggallah dia dan para leluhur kita.
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16Dan mereka dipindahkan ke Sikhem dan

ditempatkan di kuburan yang Abraham telah
membelinya dengan sejumlah uang perak dari
anak-anak Hemor di Sikhem.
17Dan berkenaan dengan mendekatnya

waktu perjanjian, yang mengenainya Allah
(Elohim - 2316) telah bersumpah kepada
Abraham, bangsa itu telah bertambah dan
dilipatgandakan di Mesir.
18Sampai ketika seorang raja lain bangkit,

yaitu yang tidak mengenal Yusuf.
19 Ia inilah yang dengan tipu daya mengambil

keuntungan bangsa kita, dia memperlakukan
buruk para leluhur kita, membiarkan telantar
bayi-bayi mereka sehingga tidak tahan hidup.
20 Pada saat itulah Musa dilahirkan, dan dia

itu elok bagi Allah (Elohim - 2316), ia diasuh
tiga bulan di dalam rumah ayahnya.
21Namun dia, ketika dibuang, putri Firaun

telah mengambilnya dan mengasuhnya
sebagai anaknya sendiri.
22Dan Musa telah diajar dalam seluruh

hikmat orang-orang Mesir dan dia penuh kuasa
dalam perkataan dan perbuatan.
23Dan ketika empat puluh tahun usianya

digenapi baginya, timbullah di dalam hatinya
untuk memerhatikan saudara-saudaranya,
yakni bani Israel.
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24Dan ketika melihat ada seseorang yang

sedang diperlakukan tidak adil, ia membelanya
dan melakukan pembalasan terhadap yang
menindas itu, dengan menghantam orang
Mesir itu.
25Dan dia mengira saudara-saudaranya

memahami bahwa Allah (Elohim - 2316)
memberi keselamatan kepada mereka melalui
tangannya, tetapi mereka tidak memahaminya.
26Dan pada hari berikutnya, dia terlihat

kepada mereka yang sedang bertengkar,
dan dia mendesak mereka supaya damai,
dengan mengatakan: Hai para pria, kamu
ini bersaudara, mengapa kamu saling
mempersalahkan seorang terhadap yang lain?
27Namun, dia yang memperlakukan tidak

adil sesamanya itu mendorongnya sambil
mengatakan: Siapakah yang telah menetapkan
engkau sebagai pemimpin dan hakim atas
kami?
28Akankah engkau membunuh aku, sama

seperti engkau telah membunuh orang Mesir
itu kemarin?
29Oleh karena perkataan itu, Musa telah

melarikan diri dan menjadi pendatang di tanah
Midian, tempat ia telah memperanakkan dua
orang anak lelaki.
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30Dan setelah digenapi empat puluh tahun,

tampaklah olehnya Malaikat * (YAHWEH - 0)
dalam nyala api pada semak duri di padang
gurun gunung Sinai.
31Dan Musa, ketika melihatnya, dia merasa

kagum akan penglihatan itu. Dan ketika dia
mendekat untuk mengamati, datanglah suara
Tuhan (YAHWEH - 2962) kepadanya:
32Akulah Allah (Elohim - 2316) para

leluhurmu, Allah (Elohim - 2316) Abraham,
dan * (Elohim - 0) Ishak, dan * (Elohim -
0) Yakub. Dan Musa, dengan gemetar tidak
berani untuk mengamatinya.
33Akan tetapi * (YAHWEH - 2962) berfirman

kepadanya: Lepaskanlah kasut dari kakimu,
sebab tempat yang di atasnya engkau berdiri
adalah tanah yang kudus.
34Aku telah melihat seraya memerhatikan

kesengsaraan umat-Ku di Mesir, dan Aku telah
mendengarkan rintihan mereka, dan Aku
telah turun untuk membebaskan mereka. Dan
sekarang, marilah, Aku akan mengutus engkau
ke Mesir.
35Musa ini, yang telah mereka tolak dengan

mengatakan: Siapakah yang telah mengangkat
engkau sebagai pemimpin dan hakim? Dialah
yang telah Allah (Elohim - 2316) utus sebagai
pemimpin dan pembebas melalui tangan
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Malaikat yang tampak kepadanya pada semak
duri itu.
36Dialah yang telah memimpin mereka ke

luar, dengan melakukan keajaiban-keajaiban
dan tanda-tanda di negeri Mesir dan di laut
Merah dan empat puluh tahun di padang
gurun.
37Musa inilah yang telah berkata kepada

bani Israel: * (YAHWEH - 2316), Allah
(Elohimmu - 2316), akan membangkitkan
seorang nabi seperti aku bagi kamu dari
antara saudara-saudaramu, kamu harus
mendengarkan dia!
38Dia inilah yang berada di antara jemaat

di padang gurun bersama Malaikat yang
berfirman kepadanya di gunung Sinai,
dan bersama para leluhur kita, yang
telah menerima firman yang hidup untuk
memberikannya kepada kita,
39 yang kepadanya para leluhur kita tidak mau

menjadi orang-orang yang taat, sebaliknya
mereka telah menolaknya dan berpaling dalam
hati mereka ke Mesir,
40 dengan berkata kepada Harun: Buatkanlah

bagi kami beberapa allah (ilah-ilah - 2316)
yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa
ini, yang telah memimpin kami keluar dari
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negeri Mesir, kami tidak tahu apa yang telah
terjadi atasnya.
41Dan pada waktu itu mereka membuat

patung anak lembu, dan membawa kurban
kepada berhala itu, dan bersukaria dalam
pekerjaan-pekerjaan tangan mereka.
42Dan, Allah (Elohim - 2316) telah berpaling

dan membiarkan mereka beribadah kepada
bala tentara langit, sebagaimana yang telah
tertulis di dalam kitab para nabi: Apakah kamu
telah mempersembahkan binatang sembelihan
dan kurban kepada-Ku selama empat puluh
tahun di padang gurun, hai kaum Israel?
43Dan kamu mengusung kemah Molokh dan

bintang dewamu, Remfan, yaitu wujud-wujud
yang telah kamu buat untuk menyembah di
hadapannya. Dan Aku akan menyingkirkan
kediamanmu ke seberang Babilon.
44Tabernakel kesaksian ada di antara para

leluhur kita di padang gurun, seperti yang
telah Dia perintahkan ketika berfirman kepada
Musa agar membuatnya sesuai dengan wujud
yang pernah ia lihat,
45 yang ketika mewarisinya, para leluhur kita

pun mengusungnya masuk bersama Yosua ke
dalam tanah milik bangsa-bangsa lain yang
telah Allah (Elohim - 2316) singkirkan dari
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hadapan para leluhur kita, sampai pada zaman
Daud
46 yang telah mendapat anugerah di hadapan

Allah (Elohim - 2316), dan dia telah memohon
untuk memulihkan tabernakel bagi Allah
(Elohim - 2316) Yakub,
47 tetapi Salomo telah membangunkan

sebuah rumah bagi-Nya.
48Namun, Yang Mahatinggi tidaklah berdiam

dalam tempat-tempat kudus yang dibuat
oleh tangan-tangan, sebagaimana nabi
mengatakan:
49 Langit adalah takhta bagi-Ku dan bumi

adalah tumpuan kaki-Ku, rumah apa yang
akan kamu bangun bagi-Ku? Tuhan (YAHWEH
- 2962) berfirman, atau: Apakah tempat
peristirahatan-Ku?
50Bukankah tangan-Ku yang telah membuat

semuanya ini?
51Hai orang-orang yang keras kepala

dan yang tidak bersunat dalam hati dan
telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus;
sebagaimana para leluhurmu, kamu juga!
52Siapakah di antara para nabi, yang para

leluhurmu tidak menganiayanya? Bahkan
mereka membunuh orang-orang yang
mempraberitakan tentang kedatangan Yang
Benar, yang mengenainya kamu sekarang
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telah menjadikan dirimu sendiri pengkhianat
dan pembunuh,
53 yaitu kamu yang telah menerima torat

melalui arahan para malaikat, tetapi tidak
memeliharanya."
54Dan setelah mendengar hal-hal ini,

tertusuklah hati mereka, dan mereka
mengertakkan gigi padanya.
55Dan, dengan penuh Roh Kudus, sambil

menengadah ke surga, dia melihat kemuliaan
Allah (Elohim - 2316), dan YESUS yang tengah
berdiri di sebelah kanan Allah (Elohim - 2316),
56 dan dia mengatakan, "Lihatlah, aku melihat

surga yang terbuka dan Anak Manusia yang
tengah berdiri di sebelah kanan Allah (Elohim -
2316)!"
57Dan, sambil berteriak dengan suara

nyaring, mereka menutup telinga mereka, dan
dengan serentak mereka menyerbu padanya.
58Dan setelah menggelandangnya ke luar

dari kota, mereka terus melemparinya dengan
batu. Dan para saksi meletakkan jubah mereka
di samping kaki seorang pemuda yang disebut
Saulus.
59Dan mereka terus merajam Stefanus yang

tengah berseru dan berkata, "Ya Tuhan YESUS,
terimalah rohku!"
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60Dan, sambil bertekuk lutut, dia berseru

dengan suara nyaring, "Ya Tuhan (YAHWEH -
2962), janganlah tanggungkan dosa ini kepada
mereka!" Dan setelah mengatakan itu, ia pun
meninggal.

8
1Dan Saulus pun menyetujui pembunuhan
terhadapnya. Dan pada hari itu terjadilah

penganiayaan besar atas gereja di Yerusalem.
Dan mereka semua, kecuali para rasul,
tercerai-berai ke seluruh negeri Yudea dan
Samaria.
2Dan orang-orang saleh menguburkan

Stefanus, dan mereka melakukan ratapan
besar atasnya.
3Namun Saulus terus memorakporandakan

gereja dengan memasuki rumah demi rumah;
sambil menyeret baik pria maupun wanita, dia
menyerahkan mereka ke dalam penjara.
4 Lalu sesungguhnya, mereka yang tercerai-

berai itu menyebar sambil menginjilkan firman
itu.
5Dan Filipus, setelah turun ke kota Samaria,

dia memberitakan Kristus kepada mereka.
6Dan kerumunan orang itu terus memberi

perhatian dengan satu hati pada apa
yang dikatakan oleh Filipus ketika mereka
mendengarkan dan melihat tanda-tanda yang
selalu ia lakukan.
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7Sebab banyak orang yang memiliki roh-roh

najis, sambil berteriak dengan suara nyaring,
roh-roh itu keluar; dan banyak orang yang
menderita lumpuh dan yang timpang, telah
disembuhkan.
8Dan sukacita besar terjadi di kota itu.
9Dan, ada seseorang dengan nama Simon,

dia sudah lama berada di kota itu sambil
mempraktekkan sihir dan menakjubkan
bangsa Samaria seraya mengaku dirinya
sendiri adalah orang besar.
10Semua orang, dari yang kecil sampai yang

besar menaruh perhatian kepadanya, seraya
berkata, "Orang ini adalah kuasa besar dari
Allah (Elohim - 2316)!"
11Dan mereka memberi perhatian kepadanya

karena dalam waktu yang cukup lama, dengan
sihirnya itu ia telah menakjubkan mereka.
12Namun, ketika mereka percaya pada Filipus

yang menginjilkan hal-hal mengenai kerajaan
Allah (Elohim - 2316) dan Nama YESUS Kristus,
mereka dibaptiskan, baik pria maupun wanita.
13Bahkan Simon sendiri pun percaya,

dan setelah dibaptis, ia dengan tekun
terus bersama Filipus, dan ketika melihat
tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar
terjadi, kagumlah dia.
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14Dan setelah para rasul di Yerusalem

mendengar bahwa orang Samaria telah
menerima firman Allah (Elohim - 2316),
mereka mengutus Petrus dan Yohanes kepada
mereka,
15 yang ketika tiba, keduanya berdoa bagi

mereka supaya mereka menerima Roh Kudus.
16Sebab Dia belum turun ke atas seorang

pun di antara mereka, tetapi mereka hanya
telah dibaptis ke dalam Nama Tuhan YESUS.
17Kemudian, keduanya menumpangkan

tangan ke atas mereka dan mereka pun
menerima Roh Kudus.
18Dan ketika Simon melihat bahwa Roh

Kudus diberikan dengan penumpangan tangan
para rasul, ia pun menawarkan uang kepada
mereka,
19 seraya mengatakan, "Berikanlah kepadaku

juga otoritas itu, supaya ke atas siapa pun aku
menumpangkan tangan, dia dapat menerima
Roh Kudus."
20Namun berkatalah Petrus kepadanya,

"Kiranya uang perakmu menjadi kebinasaan
bersamamu, karena engkau mengira dengan
uang dapat memperoleh karunia Allah (Elohim
- 2316)!
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21Tidak ada bagian ataupun pusaka bagimu

dalam perkara ini, karena hatimu tidak lurus di
hadapan Allah (Elohim - 2316).
22Oleh karena itu, bertobatlah dari

kejahatanmu ini dan mohonlah kepada Tuhan
(YAHWEH - 2962), sekiranya kemudian niat
hatimu itu dapat diampunkan kepadamu.
23Sebab, aku memandang engkau berada

dalam empedu kepahitan dan belenggu
ketidakadilan."
24Dan sambil menjawab, Simon berkata,

"Kamu mohonkanlah bagiku kepada Tuhan
(YAHWEH - 2962), agar tidak satu pun dari
apa yang telah kamu katakan itu menimpa
aku."
25Kemudian, setelah keduanya bersaksi

dengan sungguh-sungguh, dan setelah
memperkatakan firman Tuhan (YAHWEH -
2962), mereka kembali ke Yerusalem dan
mereka menginjili banyak desa di Samaria.
26Dan, seorang malaikat Tuhan (YAHWEH

- 2962) berbicara kepada Filipus, sambil
mengatakan, "Bangunlah dan pergilah ke arah
selatan, ke jalan besar yang menurun dari
Yerusalem ke Gaza, itu adalah padang gurun!"
27Dan setelah bangun, pergilah dia. Dan

tampaklah seorang sida-sida Etiopia, penguasa
dari Sri Kandake, Ratu Etiopia, yang berkuasa
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atas seluruh hartanya, yang datang ke
Yerusalem untuk beribadah.
28Dan, dia sedang dalam perjalanan pulang,

dan, sambil duduk di atas keretanya, dia pun
terus membaca kitab Nabi Yesaya.
29Adapun Roh berkata kepada Filipus,

"Mendekatlah dan gabungkanlah dirimu ke
dalam kereta itu!"
30Dan Filipus, sambil berlari mendekati, dia

mendengar, ia sedang membaca kitab Nabi
Yesaya, dan dia berkata, "Apakah engkau
sungguh-sungguh mengerti apa yang sedang
engkau baca?"
31Dan dia berkata, "Bagaimana mungkin, jika

tidak ada orang yang mau membimbingku?"
Lalu ia meminta Filipus naik, duduk
bersamanya.
32Dan nas kitab suci yang sedang ia baca

adalah ini, "Seperti seekor domba dituntun ke
pembantaian, dan seperti seekor anak domba
kelu di hadapan orang yang menggunting
bulunya, demikianlah Dia tidak membuka
mulut-Nya.
33Dalam kehinaan-Nya, keadilan-Nya telah

dirampas, dan siapa yang akan menceritakan
riwayat-Nya karena hidup-Nya telah dirampas
dari bumi ini?"
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34Dan sambil meneruskan bicara, sida-sida

itu berkata kepada Filipus, "Aku mohon
padamu, tentang siapakah nabi itu berkata
demikian, tentang dirinya sendiri, atau tentang
seseorang yang lain?"
35Dan, dengan membuka mulutnya serta

bertitik tolak dari nas kitab suci itu, Filipus
menginjilkan YESUS kepadanya.
36Dan sementara mereka meneruskan

perjalanan di sepanjang jalan itu, sampailah
mereka ke suatu tempat yang berair. Dan
sida-sida itu berkata, "Lihatlah, ada air! Apa
yang menghalangi aku untuk dibaptis?"
37Dan Filipus berkata, "Jika engkau percaya

dengan segenap hati, boleh!" Dan sambil
menanggapi, dia berkata, "Aku percaya,
YESUS Kristus adalah Putra Allah (Elohim -
2316)."
38Dan dia menyuruh kereta itu berhenti

dan mereka keduanya, baik Filipus maupun
sida-sida itu, turun ke dalam air itu, dan dia
membaptisnya.
39Dan ketika mereka keluar dari air, Roh

Tuhan (YAHWEH - 2962) mengangkat Filipus,
dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi.
Lalu ia melanjutkan perjalanannya dengan
bersukacita.
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40Dan Filipus didapati di Asdod, dan dia

menginjili semua kota yang dilewatinya,
sampai dia tiba di Kaisarea.

9
1Dan Saulus, bahkan sambil terus
menebarkan ancaman dan pembunuhan

terhadap murid-murid Tuhan, seraya
menghadap kepada imam besar,
2 ia meminta darinya surat-surat ke

Damaskus, ke sinagoga-sinagoga, supaya jika
dia menemukan beberapa orang yang berada
pada Jalan itu, baik pria maupun wanita, dia
dapat menyeretnya ke Yerusalem dengan
terbelenggu.
3Dan terjadilah, ketika melanjutkan

perjalanannya mendekati Damaskus, dan
tiba-tiba memancarlah ke sekelilingnya suatu
cahaya dari langit.
4Dan sambil rebah ke tanah, dia mendengar

suatu suara yang berkata kepadanya, "Saul,
Saul, mengapa engkau menganiaya Aku?"
5Dan dia berkata, "Siapakah Engkau, Tuhan

(Tuan - 2962)?" Dan Tuhan berkata, "Akulah
YESUS yang sedang engkau aniaya; sukar
bagimu menendang ke tongkat runcing!"
6 Lalu, dengan gemetar dan heran, dia

berkata, "Ya Tuhan, Engkau ingin aku
melakukan apa?" Dan Tuhan berkata
kepadanya, "Bangunlah dan masuklah
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ke dalam kota, dan akan diberitahukan
kepadamu, apa yang seharusnya engkau
lakukan."
7Namun, orang-orang yang berjalan

bersamanya berdiri termangu-mangu karena
memang mendengar suara itu, tetapi tidak
melihat seorang pun.
8Dan Saulus dibangunkan dari tanah, tetapi

setelah matanya terbuka, dia tidak melihat
apa-apa. Dan dengan menuntunnya, mereka
membawanya masuk ke Damaskus.
9Dan tiga hari dia jalani dengan tidak

melihat, dan dia tidak makan ataupun minum.
10Dan ada seorang murid di Damaskus,

dengan nama Ananias dan Tuhan berfirman
kepadanya dalam penglihatan, "Hai Ananias!"
Dan dia berkata, "Lihatlah aku, ya Tuhan."
11Dan Tuhan berfirman kepadanya, "Setelah

bangun, pergilah ke jalan sempit yang disebut
jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas,
seorang dengan nama Saulus, orang Tarsus;
karena, lihatlah, dia sedang berdoa,
12 dan dalam penglihatan dia melihat seorang

dengan nama Ananias yang masuk dan
menumpangkan tangan atasnya sehingga dia
dapat melihat kembali."
13Dan Ananias menjawab, "Ya Tuhan, aku

telah mendengar dari banyak orang mengenai
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orang ini, betapa banyaknya hal-hal jahat yang
orang ini telah berbuat terhadap orang-orang
kudus-Mu di Yerusalem.
14Bahkan di sini, dia memiliki wewenang

dari imam-imam kepala untuk membelenggu
semua orang yang memanggil Nama-Mu."
15Namun Tuhan berfirman kepadanya,

"Pergilah, karena orang ini adalah alat pilihan
bagi-Ku untuk membawa Nama-Ku ke hadapan
bangsa-bangsa dan raja-raja serta bani Israel.
16Sebab Aku akan menunjukkan kepadanya

betapa banyaknya hal yang seharusnya dia
derita demi Nama-Ku."
17Dan Ananias pun pergi, dia masuk ke

dalam rumah itu, dan sambil menumpangkan
tangan atasnya, dia berkata, "Hai saudara
Saul: Tuhan, yaitu YESUS yang telah tampak
kepadamu di jalan yang engkau tempuh, telah
mengutus aku supaya engkau dapat melihat
kembali dan dipenuhi Roh Kudus."
18Dan dengan serta merta berguguranlah

dari matanya seperti sisik-sisik, dan seketika
itu juga dia melihat kembali, dan setelah
bangun, dia dibaptis.
19Dan setelah menerima makanan, dia

menjadi kuat. Dan Saulus ada bersama
murid-murid di Damaskus beberapa hari.
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20Dan segera dia memberitakan Kristus di

sinagoga-sinagoga, bahwa Dia adalah Putra
Allah (Elohim - 2316).
21Dan heranlah semua orang yang

mendengarnya dan mereka berkata,
"Bukankah dia ini adalah orang yang
membinasakan mereka yang memanggil Nama
itu di Yerusalem, dan dia telah datang ke sini
untuk hal ini, yaitu supaya dia dapat menyeret
mereka ke hadapan para imam kepala dengan
terbelenggu?"
22Namun Saulus semakin dikuatkan, dan dia

membingungkan orang-orang Yahudi yang
tinggal di Damaskus, karena mengajarkan
bahwa inilah Mesias itu.
23Dan ketika telah digenapi beberapa hari,

orang-orang Yahudi berikhtiar bersama untuk
membunuhnya.
24Akan tetapi persekongkolan mereka itu

diketahui oleh Saulus. Mereka juga menjaga
dengan ketat pintu-pintu gerbang, baik
siang maupun malam, supaya mereka dapat
membunuhnya.
25Maka untuk membawanya, murid-murid

menurunkannya pada malam hari melalui
tembok dengan mengereknya di dalam sebuah
keranjang.
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26Dan setibanya di Yerusalem, Saulus

mencoba bergabung dengan para murid,
tetapi semuanya takut akan dia, karena tidak
percaya bahwa dia adalah seorang murid.
27Namun sambil menggandengnya, Barnabas

membawanya kepada para rasul, dan dia
menceritakan kepada mereka bagaimana di
suatu jalan dia telah melihat Tuhan, dan bahwa
Dia berbicara kepadanya, dan bagaimana di
Damaskus dia telah berbicara dengan berani
dalam Nama YESUS.
28Dan dia selalu ada bersama mereka ketika

masuk dan ketika keluar dari Yerusalem, dan
berbicara dengan berani dalam Nama Tuhan
YESUS.
29Dia juga berbicara dan berdebat dengan

orang-orang yang berbahasa Yunani, tetapi
mereka berusaha untuk membunuhnya.
30Dan setelah mengenalnya, saudara-

saudara itu membawanya turun ke Kaisarea,
dan mereka mengutusnya ke Tarsus.
31Kemudian sesungguhnya, gereja-gereja

di seluruh Yudea dan Galilea dan Samaria
memperoleh damai sejahtera, sambil dibangun
dan bergerak maju dalam takut akan Tuhan
(YAHWEH - 2962) dan dalam penghiburan Roh
Kudus, mereka terus dilipatgandakan.
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32Dan terjadilah, setelah melintas ke segala

tempat, Petrus pun tiba kepada orang-orang
kudus yang mendiami kota Lida.
33Dan di sana dia mendapati seseorang

dengan nama Eneas, yang telah menjadi
lumpuh sejak delapan tahun dengan terbaring
di atas tilam.
34Dan Petrus berkata kepadanya, "Hai

Eneas, YESUS Kristus menyembuhkan engkau.
Bangunlah dan benahilah dirimu sendiri!" Dan
seketika itu juga dia bangun.
35Dan semua orang yang mendiami kota

Lida dan Saron melihat dia, merekalah yang
berbalik kepada Tuhan.
36Dan di Yope ada seorang murid dengan

nama Tabita, yang bila diterjemahkan dia
disebut Dorkas. Wanita ini selalu penuh
dengan perbuatan baik dan sedekah yang
selalu ia lakukan.
37Dan terjadilah pada hari-hari itu, karena

menderita sakit, ia meninggal. Dan setelah
memandikan dia, mereka membaringkannya di
ruang atas.
38Adapun kota Lida terletak dekat Yope.

Ketika mendengar bahwa Petrus ada di
tempat itu, para murid mengutus dua orang
kepadanya, sambil meminta agar tidak
menunda untuk melintas sampai ke mereka.
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39Dan setelah bangun, Petrus pergi

bersama mereka, yang setelah tiba, mereka
membawanya ke ruang atas, dan semua
janda berdiri di dekatnya sambil menangis
dan memperlihatkan pakaian-pakaian dan
jubah-jubah sebanyak yang Dorkas telah
membuatnya ketika masih hidup bersama
mereka.
40Dan, setelah menyuruh semua orang ke

luar, Petrus berdoa sambil bertekuk lutut. Dan
seraya berpaling ke arah mayat itu, ia berkata,
"Tabita, bangunlah!" Dan dia membuka
matanya, dan ketika melihat Petrus, ia pun
duduk.
41 Lalu sambil mengulurkan tangan

kepadanya, dia membangunkannya. Dan
sambil memanggil orang-orang kudus dan
para janda, dia menunjukkan dia, yang hidup.
42Dan hal itu menjadi tersiar ke seluruh Yope,

dan banyak orang percaya kepada Tuhan.
43Dan terjadilah, bahwa dia tinggal beberapa

hari lagi di Yope bersama seseorang, Simon,
seorang penyamak kulit.

10
1Dan ada seseorang di Kaisarea
bernama Kornelius, seorang perwira

dari pasukan yang disebut pasukan Italia,
2 seorang yang saleh dan yang takut

akan Allah (Elohim - 2316) beserta seluruh
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keluarganya, yang juga berbuat banyak
sedekah di antara umat dan yang senantiasa
berdoa kepada Allah (Elohim - 2316).
3 Pada kira-kira jam kesembilan hari itu,

dalam suatu penglihatan, dia melihat dengan
jelas seorang malaikat Allah (Elohim -
2316) yang datang kepadanya dan berkata
kepadanya, "Kornelius!"
4Dan sambil menatap kepadanya juga

seraya menjadi takut, ia berkata, "Ada apa
ini, ya Tuhan (Tuan - 2962)?" Dan dia berkata
kepadanya, "Doa-doamu dan sedekahmu telah
naik sebagai suatu ingatan di hadapan Allah
(Elohim - 2316).
5Dan sekarang, utuslah orang-orang ke Yope

dan panggillah Simon, yang disebut Petrus.
6Orang ini sedang menumpang pada

seseorang, pada Simon penyamak kulit yang
rumahnya berada di tepi laut. Orang ini akan
berbicara kepadamu apa yang seharusnya
engkau perbuat."
7Dan ketika malaikat yang berbicara

kepada Kornelius itu telah pergi, sambil
memanggil dua orang dari para pelayan rumah
tangganya dan seorang prajurit yang saleh
dari antara orang-orang yang senantiasa terus
bersamanya,
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8 dan setelah menjelaskan segala sesuatunya

kepada mereka, dia mengutus mereka ke
Yope.
9Dan keesokan harinya kira-kira jam

keenam, sementara orang-orang itu ada dalam
perjalanan dan mendekati kota itu, Petrus naik
ke atas atap rumah untuk berdoa.
10Dan, dia menjadi lapar dan ingin makan,

tetapi ketika hal-hal itu sedang dipersiapkan,
suatu keadaan setengah sadar turun ke
atasnya.
11Dan dia melihat langit yang terbuka, dan

sebuah wadah seperti kain lebar yang terikat
pada keempat sudutnya yang turun kepadanya
dan dibiarkan turun ke atas tanah.
12Di dalamnya terdapat segala macam

binatang berkaki empat dari darat, dan
binatang-binatang buas dan binatang-binatang
merayap dan burung-burung di udara.
13Dan datanglah suatu suara kepadanya, "Hai

Petrus, bangun, sembelihlah dan makanlah!"
14Namun Petrus berkata, "Tidak, ya Tuhan,

karena aku tidak pernah makan setiap yang
cemar atau najis."
15Dan suatu suara datang lagi kepadanya

untuk kedua kalinya, "Apa yang Allah
(Elohim - 2316) tahirkan, janganlah engkau
mencemarkannya."
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16Dan hal ini terjadi sampai tiga kali, lalu

wadah itu terangkat kembali ke langit.
17Dan sementara Petrus masih bertanya-

tanya dalam dirinya, apa gerangan penglihatan
yang telah dia lihat itu, lalu tampaklah
orang-orang yang diutus oleh Kornelius telah
berdiri di serambi sedang menanyakan rumah
Simon.
18Dan, seraya berseru mereka bertanya

apakah Simon yang disebut Petrus sedang
menumpang di sana.
19Dan sementara Petrus sedang merenung

tentang penglihatan itu, Roh berkata
kepadanya, "Lihatlah, ada tiga orang yang
sedang mencarimu.
20Namun setelah bangun, turunlah dan

pergilah bersama mereka dengan tidak
ragu-ragu, sebab Aku telah mengutus
mereka."
21Dan setelah turun kepada orang-orang

yang diutus dari Kornelius kepadanya, Petrus
berkata, "Lihatlah, akulah dia yang sedang
kamu cari; apakah alasan yang olehnya kamu
datang?"
22Dan mereka berkata, "Kornelius, seorang

perwira, orang yang jujur dan takut akan
Allah (YAHWEH - 2316), yang juga dikenal
baik oleh seluruh bangsa Yahudi, dia telah
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diperintahkan oleh malaikat kudus untuk
memanggil engkau ke rumahnya dan untuk
mendengarkan perkataan dari engkau."
23 Lalu setelah mempersilakan masuk, ia

memberi mereka tumpangan. Dan keesokan
harinya Petrus pergi bersama mereka, dan
beberapa saudara dari Yope berangkat
bersamanya.
24Dan keesokan harinya mereka masuk ke

Kaisarea. Dan Kornelius sedang menantikan
mereka sambil mengumpulkan sanak
keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya.
25Dan terjadilah saat Petrus masuk, ketika

Kornelius berjumpa dengannya, seraya
menjatuhkan diri di kakinya, dia menyembah.
26Namun Petrus membangunkannya seraya

berkata, "Berdirilah, aku sendiri pun adalah
seorang manusia!"
27Dan sambil bercakap-cakap dengannya,

dia masuk dan mendapati banyak orang yang
sudah datang berkumpul.
28Dan dia berkata kepada mereka, "Kamu

tahu, betapa terlarang bagi seorang Yahudi
untuk dihubungi atau didatangi oleh orang
asing, tetapi Allah (Elohim - 2316) telah
menunjukkan kepadaku agar tidak menyebut
seseorang, siapa pun, cemar atau najis.
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29Sebab itu ketika dipanggil, tanpa keberatan

aku pun datang. Oleh karena itu aku bertanya,
untuk masalah apa engkau memanggil aku?"
30Dan Kornelius menjawab, "Sejak hari

yang keempat sampai jam ini aku terus
berpuasa, dan ketika sedang berdoa pada
jam kesembilan di rumahku, maka tampaklah
seorang pria berdiri di hadapanku dengan
pakaian berkilauan,
31 dan dia berkata: Hai Kornelius, doamu

sudah didengar dan sedekahmu telah diingat
di hadapan Allah (Elohim - 2316).
32Oleh sebab itu, utuslah ke Yope dan

panggillah Simon yang disebut Petrus; orang
ini sedang menumpang di rumah Simon
penyamak kulit, di tepi laut; yang setelah tiba,
ia akan berbicara kepadamu.
33Oleh karena itu dengan segera aku

mengutus kepadamu, dan dengan baik engkau
telah bertindak untuk datang; karena itu
sekarang, kami semua hadir di hadapan Allah
(Elohim - 2316) untuk mendengarkan segala
hal yang diperintahkan kepadamu oleh *
(YAHWEH - 2962)."
34Dan seraya membuka mulutnya, Petrus

berkata, "Berdasarkan kebenaran, aku
memahami bahwa Allah (Elohim - 2316)
bukanlah pemandang muka.
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35Namun di antara setiap bangsa, siapa yang

takut akan Dia dan mengerjakan kebenaran,
dia berkenan kepada-Nya.
36 Firman yang telah Dia kirimkan kepada bani

Israel, ketika menginjilkan damai sejahtera
melalui YESUS Kristus, Dia inilah Tuhan atas
semuanya.
37Kamu telah mengetahui kejadian yang

terjadi di seluruh Yudea, yang dimulai dari
Galilea setelah baptisan yang telah Yohanes
khotbahkan.
38Bagaimana Allah (Elohim - 2316) telah

mengurapi Dia, YESUS dari Nazaret, dengan
Roh Kudus dan dengan kuasa. Dia yang
berjalan berkeliling sambil melakukan kebaikan
dan menyembuhkan semua orang yang
ditindas oleh si iblis, karena Allah (Elohim -
2316) ada bersama Dia.
39Dan, kami adalah saksi dari segala

sesuatu yang telah Dia perbuat baik di negeri
orang-orang Yahudi maupun di Yerusalem,
Dia yang telah mereka bunuh dengan
menggantung-Nya pada kayu salib.
40Allah (Elohim - 2316) telah membangkitkan

Dia pada hari yang ketiga, dan telah
menentukan agar Dia menjadi kelihatan,
41 bukan kepada seluruh umat, melainkan

kepada para saksi yang telah dipilih
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sebelumnya oleh Allah (Elohim - 2316), kepada
kami yang telah makan dan minum bersama
Dia setelah Dia bangkit dari antara orang mati.
42Dan Dia memberi perintah kepada kami

agar mengkhotbahkan kepada umat dan
bersaksi sungguh-sungguh bahwa Dialah yang
telah ditunjuk oleh Allah (Elohim - 2316)
sebagai Hakim atas yang hidup dan yang mati.
43Bagi Dialah semua nabi bersaksi, bahwa

melalui Nama-Nya setiap orang yang percaya
kepada-Nya telah menerima penghapusan
dosa."
44Ketika Petrus masih mengucapkan

kata-kata ini, turunlah Roh Kudus ke atas
semua orang yang mendengarkan firman itu.
45Dan tercenganglah mereka yang percaya

dari golongan bersunat, sebanyak yang datang
bersama Petrus, karena karunia Roh Kudus
dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga.
46Sebab mereka mendengar orang-orang itu

yang sedang berbicara dalam bahasa lidah dan
memuliakan Allah (Elohim - 2316). Lalu Petrus
menanggapi,
47 "Apakah seseorang dapat menghindari air,

sehingga mereka ini, yang telah menerima Roh
Kudus sama seperti kita, tidak dibaptiskan?"
48Maka dia memerintahkan mereka untuk

dibaptis di dalam Nama Tuhan. Kemudian,
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mereka meminta dia untuk tinggal beberapa
hari.

11
1Dan para rasul dan saudara-saudara
yang ada di Yudea mendengar bahwa

bangsa-bangsa lain juga menerima firman
Allah (Elohim - 2316).
2Dan ketika Petrus telah naik ke Yerusalem,

mereka yang dari golongan bersunat berselisih
dengannya
3 sambil berkata, "Engkau telah pergi kepada

orang-orang yang tidak bersunat dan makan
bersama mereka."
4Maka mulailah Petrus menjelaskan kepada

mereka secara terinci sambil berkata,
5 "Aku sedang berada di kota Yope sementara

berdoa, dan dalam keadaan setengah sadar
aku melihat suatu penglihatan: sebuah wadah
yang turun seperti selembar kain lebar dengan
keempat sudutnya, yang diturunkan dari
langit, dan benda itu datang sampai kepadaku.
6Sambil menatap kepadanya, aku

mengamatinya dan aku melihat binatang-
binatang darat yang berkaki empat,
binatang-binatang buas, dan binatang-
binatang menjalar, dan burung-burung di
langit.
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7Kemudian aku mendengar suara yang

berkata kepadaku: Hai Petrus, bangun,
sembelihlah dan makanlah!
8Namun aku berkata: Tidak, ya Tuhan! Sebab

setiap yang cemar atau yang najis belum
pernah masuk ke dalam mulutku.
9Namun suara dari langit untuk yang kedua

kalinya menjawab kepadaku: Apa yang telah
Allah (Elohim - 2316) tahirkan, janganlah
engkau cemarkan!
10Dan hal ini terjadi sampai tiga kali, dan

kemudian semuanya ditarik ke langit.
11Dan lihatlah, seketika itu juga tiga orang

yang diutus dari Kaisarea kepadaku, berdiri di
depan rumah yang di dalamnya aku berada.
12Dan, Roh berkata kepadaku agar pergi

bersama mereka dengan tidak meragukan apa
pun. Dan keenam saudara ini pergi bersamaku
juga, dan kami masuk ke dalam rumah orang
itu.
13 Lalu, ia menceritakan kepada kami,

bagaimana dia telah melihat malaikat yang
berdiri di rumahnya, dan yang berkata
kepadanya: Utuslah orang-orang ke Yope, dan
jemputlah Simon yang disebut Petrus,
14 yang akan membicarakan firman kepada

engkau yang olehnya engkau dan seluruh isi
rumahmu akan diselamatkan.
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15Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah

Roh Kudus ke atas mereka, sebagaimana juga
ke atas kita pada awalnya.
16Dan aku teringat akan perkataan Tuhan

ketika Dia berkata: Yohanes memang
membaptis dengan air, tetapi kamu akan
dibaptis dengan Roh Kudus.
17Oleh karena itu, jika Allah (Elohim - 2316)

memberikan karunia yang sama kepada
mereka sebagaimana juga kepada kita yang
percaya kepada * (Tuhan - 2962) YESUS
Kristus, maka siapakah aku sehingga aku
sanggup mencegah * (Elohim - 2316)?"
18Dan setelah mendengarkan hal-hal ini,

mereka menjadi tenang dan memuliakan
Allah (Elohim - 2316) sambil berkata, "Jadi,
Allah (Elohim - 2316) juga mengaruniakan
pertobatan menuju kehidupan kepada
bangsa-bangsa lain."
19Kemudian sesungguhnya, orang-orang

yang tercerai-berai oleh kesukaran yang
menimpa pada Stefanus, mereka menyebar
sampai ke Fenisia dan Siprus dan Antiokhia,
dengan tidak membicarakan firman kepada
siapa pun, kecuali hanya kepada orang-orang
Yahudi.
20Namun beberapa orang dari antara

mereka adalah orang-orang Siprus dan Kirene
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yang masuk ke Antiokhia, mereka berbicara
kepada orang-orang berbahasa Yunani sambil
menginjilkan Tuhan YESUS.
21Dan tangan Tuhan (YAHWEH - 2962) ada

bersama mereka, dan sejumlah besar orang,
setelah percaya, mereka berbalik kepada
Tuhan.
22Dan berita tentang mereka terdengar

sampai ke telinga jemaat di Yerusalem, dan
mereka mengutus Barnabas untuk pergi
sampai ke Antiokhia;
23 yang ketika datang dan melihat anugerah

Allah (Elohim - 2316), ia bersukacita dan
menasihati dengan maksud agar hati mereka
semua tetap melekat pada Tuhan,
24 sebab ia adalah seorang yang baik

dan penuh dengan Roh Kudus dan iman;
dan kerumunan orang yang cukup banyak
ditambahkan kepada Tuhan.
25Dan Barnabas pergi ke Tarsus untuk

mencari Saulus.
26Dan ketika menemukannya, dia

membawanya ke Antiokhia. Dan terjadilah
selama setahun penuh, mereka berkumpul
bersama dalam jemaat dan mengajar
kerumunan orang yang cukup banyak. Dan,
para murid itu disebut Kristen untuk yang
pertama kali, di Antiokhia.
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27Dan pada hari-hari itu turunlah para nabi

dari Yerusalem ke Antiokhia.
28Dan sambil berdiri, seorang dari antara

mereka dengan nama Agabus, melalui Roh
menunjukkan kelaparan yang hebat yang akan
segera terjadi atas seluruh penduduk bumi,
yang pernah terjadi juga pada masa kaisar
Klaudius.
29Dan para murid, mereka masing-masing

menetapkan dari padanya sesuai dengan
kekayaan yang telah dia peroleh, untuk
mengirimkannya sebagai bantuan kepada
saudara-saudara yang tinggal di Yudea,
30 yang juga mereka lakukan dengan

mengirimnya kepada para tua-tua melalui
tangan Barnabas dan Saulus.

12
1Dan pada saat itu, Raja Herodes
menjatuhkan tangan untuk menyiksa

beberapa orang dari gereja.
2Dan dia membunuh Yakobus, saudara

Yohanes, dengan pedang.
3Dan ketika melihat bahwa itu adalah hal

yang menyenangkan bagi orang-orang Yahudi,
dia menambahnya dengan menangkap Petrus
juga, dan saat itu adalah hari raya Roti Tidak
Beragi;
4 yang setelah menangkapnya, lalu

dia menempatkannya ke dalam penjara
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dengan menyerahkannya kepada empat
regu masing-masing berisi empat prajurit,
untuk menjaganya, dengan maksud untuk
menghadapkan dia kepada rakyat setelah
Paskah.
5Selanjutnya, Petrus memang ditahan di

dalam penjara, tetapi doa yang sungguh-
sungguh kepada Allah (Elohim - 2316) terus
dipanjatkan oleh jemaat bagi dia.
6Dan ketika Herodes akan segera membawa

dia ke luar, pada malam itu Petrus sedang
tertidur di antara dua orang prajurit dengan
diikat dua rantai; para penjaga pun sedang
berjaga-jaga di depan pintu penjara.
7Maka tampaklah malaikat Tuhan (YAHWEH -

2962) berdiri, dan seberkas cahaya bersinar di
dalam ruangan itu. Dan sambil menepuk bahu
Petrus, ia membangunkannya sambil berkata,
"Bangunlah dengan cepat!" Dan rantai-rantai
itu jatuh terlepas dari kedua tangannya.
8Malaikat itu berkata pula kepadanya,

"Ikatlah pinggangmu dan pakailah kasutmu!"
Maka dia berbuat demikian. Dia berkata lagi
kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah
aku!"
9Dan sambil keluar, ia mengikuti dia, tetapi

dia tidak mengetahui bahwa itu adalah benar
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hal yang terjadi melalui malaikat, tetapi dia
mengira sedang melihat suatu penglihatan.
10Dan setelah melalui penjagaan yang

pertama dan yang kedua, tibalah mereka di
pintu gerbang besi yang menuju ke kota, yang
terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Dan
setelah keluar, mereka menelusuri sebuah
lorong, dan tiba-tiba malaikat itu menarik diri
dari padanya.
11Dan setelah tiba, Petrus berkata kepada

dirinya sendiri, "Sekarang aku benar-benar
mengetahui, bahwa Tuhan (YAHWEH - 2962)
telah mengutus malaikat-Nya dan Dia telah
melepaskan aku dari tangan Herodes dan dari
segala tuduhan bangsa Yahudi."
12Dan setelah menyadarinya, dia pergi ke

rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut
Markus, tempat di mana cukup banyak orang
berkumpul bersama dan berdoa.
13Dan setelah Petrus mengetuk pintu

gerbang, seorang gadis dengan nama Rode
mendekati untuk membukanya.
14Dan ketika mengenali suara Petrus, ia

tidak membuka pintu itu karena sukacitanya.
Sebaliknya, sambil berlari dia memberitahukan
bahwa Petrus telah berdiri di muka pintu.
15Namun mereka berkata kepadanya,

"Engkau mengigau." Tetapi dia bersikeras



KISAH PARA RASUL 12.16–20 68

menganggapnya demikian, maka mereka
berkata, "Itu adalah malaikatnya."
16Dan karena Petrus terus-menerus

mengetuk, maka ketika membukanya, mereka
melihatnya dan tercengang.
17Dan seraya memberi isyarat dengan

tangan kepada mereka supaya tenang, ia
menceritakan sepenuhnya kepada mereka
bagaimana Tuhan telah mengeluarkan dia dari
penjara. Dan dia berkata, "Beritahukanlah
hal ini kepada Yakobus dan kepada saudara-
saudara." Dan setelah keluar, ia pergi ke
tempat lain.
18Dan ketika hari siang telah tiba, terjadilah

kegemparan yang bukan kecil di antara para
prajurit tentang apa yang kemudian telah
terjadi atas Petrus.
19Dan Herodes, ketika mencarinya dan

tidak mendapatinya, setelah memeriksa para
penjaga, dia memerintahkan agar mereka
disingkirkan; dan setelah turun dari Yudea ke
Kaisarea, dia menetap di sana.
20Dan ketika Herodes sedang menjadi

sangat marah terhadap orang-orang Tirus dan
Sidon, malah mereka dengan sepakat datang
kepadanya, dan seraya membujuk Blastus,
yang bertugas di kamar tidur raja, mereka
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memohon damai, karena negeri mereka diberi
makan dari raja.
21Dan pada hari yang tertentu, sambil

mengenakan pakaian kerajaan dan duduk di
atas kursi pengadilan, Herodes menyampaikan
pidato kepada mereka.
22Dan rakyat terus mengelu-elukan, "Ini

suara allah (dewa - 2316), dan bukan dari
manusia!"
23Namun seketika itu juga seorang malaikat

Tuhan (YAHWEH - 2962) menamparnya,
karena dia tidak memberikan kemuliaan
kepada Allah (Elohim - 2316), dan dia
menghembuskan napas sehingga menjadi
mayat yang dimakan cacing-cacing.
24Dan, firman Tuhan (Elohim - 2962) terus

bertumbuh dan semakin dilipatgandakan.
25Dan setelah menyelesaikan pelayanan,

Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem,
juga sambil membawa serta Yohanes yang
disebut Markus.

13
1Dan adalah beberapa nabi dan
pengajar di antara jemaat yang ada di

Antiokhia, yaitu: Barnabas, dan Simeon yang
disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, juga
Menahem, yang diasuh bersama Herodes, raja
wilayah, dan Saulus.
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2Dan, ketika mereka sedang melakukan

pelayanan kepada Tuhan (YAHWEH - 2962)
dan ketika sedang berpuasa, berkatalah
Roh Kudus, "Pisahkanlah sekarang bagi-Ku
Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang
telah Kutentukan bagi mereka."
3Kemudian setelah berpuasa dan berdoa

dan menumpangkan tangan atas keduanya,
mereka mengutusnya.
4Kemudian sesungguhnya, karena telah

diutus oleh Roh Kudus, mereka ini turun ke
Seleukia, dan dari sana mereka berlayar ke
Siprus.
5Dan setelah tiba di Salamis, mereka

memberitakan firman Allah (Elohim - 2316) di
dalam sinagoga-sinagoga orang-orang Yahudi.
Dan, mereka juga membawa Yohanes sebagai
pelayan.
6Dan setelah menelusur sepanjang pulau itu

sampai ke Pafos, mereka menjumpai seorang
tukang sihir, seorang nabi palsu, seorang
Yahudi yang namanya Baryesus,
7 yang ada bersama Prokonsul Sergius Paulus,

seorang yang cerdas. Dengan memanggil
Barnabas dan Saulus, orang ini ingin sekali
mendengarkan firman Allah (Elohim - 2316).
8Namun Elimas, karena demikianlah

namanya diterjemahkan, tukang sihir itu,
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menghalang-halangi mereka dengan berusaha
membelokkan prokonsul itu dari iman.
9Akan tetapi Saulus, yang juga adalah

Paulus, dengan dipenuhi oleh Roh Kudus dan
dengan menatap tajam kepadanya,
10 berkata, "Hai anak yang jahat yang

membenci kebenaran! O, yang penuh dengan
segala tipu muslihat dan segala kelicikan,
tidakkah engkau akan berhenti membelokkan
Jalan Tuhan (YAHWEH - 2962) yang lurus itu?
11Dan sekarang lihatlah, tangan Tuhan

(YAHWEH - 2962) ada di atas engkau, dan
engkau akan menjadi buta dengan tidak
melihat matahari sampai suatu saat." Dan
seketika itu juga, kabut dan kegelapan
menimpa ke atasnya. Dan dengan meraba-
raba, dia mencari seorang yang menuntun
tangannya.
12 Lalu ketika melihat apa yang telah terjadi,

prokonsul itu percaya sambil merasa takjub
atas ajaran Tuhan.
13Dan setelah berlayar dari Pafos, mereka

yang bersama Paulus tiba di Perga, Pamfilia;
tetapi Yohanes, karena memisahkan diri dari
mereka, dia kembali ke Yerusalem.
14Dan setelah melintas dari Perga, mereka

tiba di Antiokhia, Pisidia, dan setelah masuk
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ke dalam sinagoga pada hari Sabat, mereka
duduk.
15Dan setelah pembacaan torat dan para

nabi, para pemimpin sinagoga mengutus
orang kepada mereka sambil berkata, "Hai
para pria, saudara-saudara, jikalau di antara
kamu ada suatu perkataan nasihat bagi umat
ini, katakanlah!"
16Dan Paulus, sambil bangkit, dan seraya

memberi isyarat dengan tangan, dia berkata,
"Hai para pria, orang-orang Israel, dan kamu
yang takut akan Allah (Elohim - 2316),
dengarkanlah!
17Allah (Elohim - 2316) umat Israel ini

telah memilih para leluhur kita dan Dia telah
meninggikan bangsa ini dalam perantauan di
tanah Mesir, dan dengan lengan yang luhur Dia
telah memimpin mereka keluar dari dalamnya.
18Dan selama kira-kira empat puluh tahun,

Dia menanggung mereka di padang gurun,
19 dan setelah menyingkirkan tujuh bangsa di

tanah Kanaan, Dia memberikan tanahnya itu
sebagai pusaka kepada mereka.
20Dan sesudah hal-hal ini, kira-kira empat

ratus lima puluh tahun, Dia memberikan para
hakim sampai Nabi Samuel.
21Dan dari situ, mereka meminta seorang

raja, dan Allah (Elohim - 2316) memberikan
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kepada mereka Saul, anak Kish, seorang pria
dari suku Benyamin, selama empat puluh
tahun.
22Dan setelah menyingkirkan dia, Dia

mengangkat Daud bagi mereka sebagai raja.
Tentang ia pula, Dia berkata sambil bersaksi:
Aku telah menemukan Daud, anak Isai,
seorang yang sesuai dengan hati-Ku, yang
akan melakukan segala kehendak-Ku.
23Dari benih orang inilah, sesuai janji, *

(Elohim - 2316) telah membangkitkan bagi
Israel seorang Juruselamat, yaitu YESUS,
24 yang sebelum kedatangan-Nya Yohanes

telah memberitakan baptisan pertobatan
kepada seluruh bangsa Israel.
25Dan ketika Yohanes telah menyelesaikan

tugasnya, dia berkata: Kamu menganggap aku
ini siapa? Aku bukanlah Dia, tetapi lihatlah, Dia
datang sesudah aku. Tentang Dia, aku tidak
layak melepaskan kasut dari kaki-Nya.
26Hai para pria, saudara-saudara, anak-anak

dari keturunan Abraham, dan orang-orang di
antara kamu yang takut akan Allah (Elohim -
2316), bagi kamulah firman keselamatan ini
telah disampaikan.
27Sebab dengan menjatuhkan hukuman

itu, mereka yang tinggal di Yerusalem dan
para pemimpinnya telah menggenapi, dengan



KISAH PARA RASUL 13.28–34 74

tiada menyadari bahkan suara para nabi yang
dibacakan setiap hari Sabat.
28Dan meskipun tidak menemukan alasan

kematian apa pun, mereka meminta Pilatus
untuk membunuh-Nya.
29Dan ketika mereka menggenapi segala

perkara yang telah tertulis mengenai Dia,
setelah menurunkan-Nya dari kayu salib,
mereka membaringkan-Nya di dalam kubur.
30Namun Allah (Elohim - 2316) telah

membangkitkan Dia dari antara orang mati,
31Dia yang menampakkan diri-Nya untuk

beberapa hari kepada mereka yang mengikuti-
Nya dari Galilea ke Yerusalem, yang adalah
saksi-saksi-Nya kepada bangsa ini.
32Dan kami menginjili kamu sebagai janji

yang telah datang kepada para leluhur,
33 bahwa Allah (Elohim - 2316) telah

menggenapi hal ini bagi kita, anak-anaknya,
dengan membangkitkan YESUS sebagaimana
yang juga telah tertulis di dalam Mazmur
kedua: Engkaulah Putra-Ku! Pada hari ini Aku
telah memperanakkan Engkau.
34Dan karena Dia telah membangkitkan-Nya

dari antara orang mati, sebab tidak lagi akan
segera kembali kepada kebinasaan, maka
Dia telah berfirman demikian: Aku akan
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memberikan kepadamu hal-hal yang kudus,
yang setia dari Daud.
35Sebab itu pulalah di bagian lainnya Dia

berfirman: Engkau tidak akan membiarkan
Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.
36Sebab sesungguhnya, sekalipun melayani

generasinya sendiri dalam rencana Allah
(Elohim - 2316), Daud telah meninggal dan
telah ditambahkan kepada para leluhurnya
bahkan telah mengalami pembusukan,
37 tetapi Dia yang telah Allah (Elohim - 2316)

bangkitkan, Dia tidak mengalami pembusukan.
38Oleh karena itu, biarlah menjadi maklum

bagimu, hai para pria, saudara-saudara,
bahwa melalui Dia inilah penghapusan dosa
diberitakan kepadamu,
39 dan dari segala sesuatu yang kamu tidak

dapat dibenarkan oleh torat Musa, di dalam Dia
inilah setiap orang yang percaya dibenarkan.
40Oleh karena itu, perhatikanlah agar apa

yang telah dibicarakan di antara para nabi
tidak menimpa ke atasmu.
41Kamu para penghina, lihatlah, dan

tercenganglah, dan binasalah! Sebab Aku
mengerjakan pekerjaan pada hari-harimu,
suatu pekerjaan yang tidak dapat kamu
percayai bila seseorang menyatakannya
kepadamu."
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42Dan ketika pergi dari sinagoga orang-orang

Yahudi itu, bangsa itu meminta agar perkataan
itu dibicarakan pada hari Sabat berikutnya.
43Dan setelah pertemuan sinagoga selesai,

banyak orang Yahudi dan proselit yang saleh
mengikuti Paulus dan Barnabas, yang sambil
berbicara kepada mereka, keduanya terus
meyakinkan mereka untuk tetap tinggal dalam
anugerah Allah (Elohim - 2316).
44Dan ketika hari Sabat tiba, hampir

seluruh penduduk kota itu berkumpul untuk
mendengarkan firman Allah (YAHWEH - 2316).
45Dan ketika melihat kerumunan orang

itu, orang-orang Yahudi dipenuhi dengan iri
hati dan mereka menentang hal-hal yang
dikatakan oleh Paulus sambil membantah dan
menghujat.
46Namun sambil berbicara dengan berani,

Paulus dan Barnabas berkata, "Adalah
perlu bahwa firman Allah (Elohim - 2316)
pertama-tama dibicarakan kepadamu,
tetapi, karena kamu menolaknya dan kamu
memutuskan bahwa dirimu sendiri tidak layak
untuk hidup kekal, lihatlah, kami dibelokkan
kepada bangsa-bangsa lain.
47Sebab demikianlah yang telah

diperintahkan * (Tuhan - 2962) kepada
kami: Aku telah menempatkan engkau sebagai



KISAH PARA RASUL 13.48–14.1 77

terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya
keberadaanmu sebagai keselamatan sampai
ke ujung bumi."
48Dan ketika mendengar hal itu, bangsa-

bangsa lain bersukacita dan memuliakan
firman Tuhan (YAHWEH - 2316). Dan mereka
itu, sebanyak yang telah ditentukan untuk
hidup kekal, mereka percaya.
49Dan firman Tuhan (YAHWEH - 2962)

disebarluaskan ke seluruh negeri.
50Namun, orang-orang Yahudi menghasut

wanita-wanita yang saleh dan terhormat
dan orang-orang terkemuka di kota itu, dan
mereka menimbulkan penganiayaan terhadap
Paulus dan Barnabas, dan mereka mengusir
keduanya keluar dari daerah perbatasan
mereka.
51Dan sambil mengebaskan debu dari

kakinya terhadap mereka, keduanya pergi ke
Ikonium.
52Dan para murid itu dipenuhi dengan

sukacita dan Roh Kudus.

14
1Dan terjadilah di Ikonium, dengan
cara yang sama mereka masuk ke

sinagoga orang-orang Yahudi, dan berbicara
sedemikian rupa sehingga sejumlah besar
orang menjadi percaya, baik orang Yahudi
maupun Yunani.
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2Namun orang-orang Yahudi yang tidak

percaya mengacaukan dan meracuni
jiwa-jiwa bangsa-bangsa lain menentang
saudara-saudara itu.
3Oleh karena itu, sesungguhnya, mereka

menetap beberapa waktu lamanya untuk
berbicara dengan berani mengenai Tuhan
(YAHWEH - 2962), yang memberi kesaksian
terhadap firman anugerah-Nya, dan
mengabulkan tanda-tanda dan keajaiban-
keajaiban terjadi melalui tangan mereka.
4Dan, sejumlah orang di kota itu terbagi, dan

sebagian ada bersama orang-orang Yahudi,
tetapi yang lain bersama para rasul itu.
5Dan ketika terjadi kecenderungan, baik dari

bangsa-bangsa lain maupun dari orang-orang
Yahudi bersama para pemimpinnya untuk
menyiksa dan merajam keduanya,
6maka setelah menyadarinya, menyingkirlah

mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra
dan Derbe dan sekitarnya.
7Dan di sana mereka terus menginjil.
8Dan di Listra, ada seseorang yang sedang

duduk, yang lemah kakinya, yang menderita
lumpuh sejak dari kandungan ibunya, yang
belum pernah berjalan.
9Orang ini mendengarkan Paulus yang

sedang berbicara, yang menatapnya dan
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melihat bahwa dia memiliki iman untuk
diselamatkan.
10Dia berkata dengan suara nyaring,

"Berdirilah tegak di atas kakimu!" Dan dia
melompat dan berjalan kian kemari.
11Dan kerumunan orang yang melihat

apa yang telah Paulus perbuat, mereka
mengangkat suaranya dalam bahasa Likaonia
seraya mengatakan, "Dewa-dewa tengah
menjadi serupa dengan manusia, mereka
turun kepada kita!"
12Mereka pun menyebut Barnabas, Zeus, dan

Paulus, Hermes, karena dialah yang memimpin
pembicaraan.
13Dan, imam dewa Zeus yang berada di

depan kota mereka, bersama kerumunan
orang itu, sambil membawa lembu-lembu
jantan dan karangan-karangan bunga ke
pintu-pintu gerbang kota, mereka ingin
mempersembahkan kurban.
14Dan setelah mendengar, para rasul

itu, yaitu Barnabas dan Paulus, dengan
mengoyakkan jubahnya, mereka melompat ke
kerumunan orang itu sambil berteriak
15 dan berkata, "Hai para pria, mengapa kamu

melakukan hal ini? Kami juga adalah manusia
yang sama alamiahnya seperti kamu, yang
menginjili kamu agar berpaling dari kesia-siaan
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ini kepada Allah (Elohim - 2316) yang hidup,
yang telah menciptakan langit, dan bumi, dan
laut, dan segala yang di dalamnya.
16Dia yang pada generasi-generasi yang

telah berlalu, telah membiarkan semua bangsa
berjalan dalam jalannya sendiri.
17Namun meskipun demikian, sesungguhnya

Dia tidak membiarkan diri-Nya sendiri tanpa
saksi, ketika berbuat baik kepada kita
dengan menurunkan hujan dari langit dan
musim-musim berbuah, untuk memuaskan
hati kita dengan makanan dan kesukaan."
18Dan meskipun mengatakan hal-hal ini,

mereka tetap sulit mencegah kerumunan
orang itu untuk tidak mempersembahkan
kurban kepada mereka.
19Kemudian, datanglah ke situ orang-orang

Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium; dan karena
meyakinkan kerumunan orang itu, maka
setelah merajam Paulus, mereka menyeretnya
ke luar kota, karena menganggap dia telah
meninggal.
20Namun, sementara para murid mengelilingi

dia, seraya bangkit, ia masuk ke dalam
kota. Dan pada keesokan harinya, dia keluar
bersama Barnabas ke Derbe.
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21Dan setelah menginjili kota itu, dan setelah

menjadikan cukup banyak murid, mereka
kembali ke Listra, dan Ikonium, dan Antiokhia.
22Sambil menguatkan jiwa para murid,

dengan memberi nasihat agar tetap tinggal
dalam iman, dan bahwa seharusnyalah kita
masuk ke dalam kerajaan Allah (Elohim -
2316) melalui banyak kesukaran.
23Dan setelah menetapkan para tua-tua

bagi mereka di setiap jemaat, setelah berdoa
dengan puasa, keduanya memercayakan
mereka kepada Tuhan, yang kepada-Nya
mereka telah percaya.
24Dan setelah melintasi Pisidia, mereka tiba

di Pamfilia.
25Dan setelah membicarakan firman di

Perga, mereka turun ke Atalia,
26 dan dari sana mereka berlayar ke Antiokhia,

tempat dari mana mereka telah diserahkan
kepada anugerah Allah (Elohim - 2316) untuk
pekerjaan yang telah mereka genapkan.
27Dan setelah tiba dan mengumpulkan

jemaat, mereka melaporkan sebanyak yang
telah Allah (Elohim - 2316) kerjakan bersama
mereka, dan bahwa Dia telah membukakan
pintu iman bagi bangsa-bangsa lain.
28Dan mereka menetap di sana bersama

para murid tidak sebentar waktunya.
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15
1Dan ada beberapa orang yang
turun dari Yudea, mereka mengajar

saudara-saudara itu, "Jika kamu tidak disunat
menurut adat-istiadat Musa, maka kamu tidak
dapat diselamatkan."
2Oleh karena itu, ketika terjadi tidak sedikit

perselisihan dan perdebatan mengenai
masalah ini antara Paulus dan Barnabas
dengan mereka, maka mereka mengatur
Paulus dan Barnabas dan beberapa orang
lainnya dari mereka untuk naik ke Yerusalem,
kepada para rasul dan para tua-tua.
3Kemudian sesungguhnya, mereka yang

diutus oleh gereja, mereka melintasi Fenisia
dan Samaria, sambil menceritakan perubahan
bangsa-bangsa lain, dan mereka membuat
sukacita besar bagi semua saudara.
4Dan setelah tiba di Yerusalem, mereka

disambut oleh gereja, dan para rasul dan para
tua-tua. Mereka juga menceritakan sebanyak
yang telah Allah (Elohim - 2316) lakukan
bersama mereka.
5Namun, beberapa orang dari sekte

orang-orang Farisi yang telah percaya, bangkit
sambil berkata, "Seharusnyalah menyunat
mereka dan memerintahkan untuk memelihara
torat Musa."
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6Dan berhimpunlah para rasul dan para

tua-tua untuk membahas mengenai masalah
itu.
7Dan setelah terjadi banyak perdebatan,

dengan berdiri Petrus berkata kepada mereka,
"Hai para pria, saudara-saudara, kamu
mengetahui bahwa sejak masa yang lampau,
Allah (Elohim - 2316) telah menjatuhkan
pilihan di antara kita, bahwa melalui mulutku
bangsa-bangsa lain akan mendengar berita
injil dan percaya.
8Dan Allah (Elohim - 2316) yang mengenal isi

hati, telah memberi kesaksian kepada mereka,
dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada
mereka sama seperti kepada kita juga,
9 dan Dia tidak membedakan siapa pun juga

antara kita dan mereka, ketika menahirkan
hati mereka melalui iman.
10Oleh karena itu sekarang, mengapa

kamu mencobai Allah (Elohim - 2316) untuk
meletakkan pada leher para murid suatu kuk,
yang baik para leluhur kita maupun kita sendiri
tidak mampu menanggungnya?
11Sebaliknya kita percaya, bahwa oleh

anugerah Tuhan YESUS Kristus kita
diselamatkan, sebagaimana halnya mereka
juga."
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12Dan seluruh kumpulan orang itu terdiam,

dan mereka mendengarkan Barnabas dan
Paulus yang menceritakan tanda-tanda dan
keajaiban-keajaiban sebanyak yang telah
Allah (Elohim - 2316) lakukan di antara
bangsa-bangsa lain melalui mereka.
13Dan setelah mereka diam, Yakobus

menanggapi sambil berkata, "Hai para pria,
saudara-saudara, dengarkanlah aku.
14Simon telah menjelaskan bagaimana Allah

(Elohim - 2316) pertama-tama telah menaruh
perhatian untuk mengangkat suatu umat bagi
Nama-Nya dari antara bangsa-bangsa.
15Dan perkataan para nabi sesuai dengan hal

ini, sebagaimana telah tertulis:
16Sesudah hal-hal ini, Aku akan kembali, dan

Aku akan membangun lagi tabernakel Daud
yang telah roboh. Dan Aku akan membangun
lagi apa yang telah diruntuhkan, dan Aku akan
menegakkannya;
17 supaya mereka yang tersisa dari umat

manusia, bahkan segala bangsa pada siapa
Nama-Ku telah disebut atasnya, dapat mencari
Tuhan (YAHWEH - 2962); berfirmanlah Tuhan
(YAHWEH - 2962) yang melakukan semuanya
ini.
18Segala perbuatannya itulah yang dikenal

oleh Allah (Elohim - 0) sejak dari kekekalan.
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19Sebab itu aku memutuskan untuk tidak

menyulitkan orang-orang dari bangsa-bangsa
lain yang berbalik kepada Allah (Elohim -
2316),
20 sebaliknya, menulis kepada mereka

supaya menjauhkan diri dari kecemaran
berhala-berhala, dan dari percabulan, dari
binatang yang mati tercekik, dan dari darah.
21Sebab, Musa mempunyai orang-orang

yang memberitakan dia dari generasi yang
lampau di setiap kota, dengan dibacakannya
di sinagoga-sinagoga pada setiap hari Sabat."
22Kemudian, dipandang perlu oleh para rasul

dan para tua-tua beserta seluruh jemaat,
untuk memilih orang-orang dari antara mereka
untuk diutus ke Antiokhia bersama Paulus dan
Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas
dan Silas, yang memimpin orang-orang di
antara saudara-saudara itu.
23Dengan menuliskan melalui tangan mereka

demikian, "Para rasul dan para tua-tua dan
saudara-saudara, kepada saudara-saudara
yang ada di Antiokhia, dan Siria, dan Kilikia,
mereka yang dari bangsa-bangsa lain, salam!
24Sejak kami mendengar bahwa ada

beberapa orang yang telah muncul dari antara
kami, mereka menggelisahkan kamu dengan
kata-kata yang mengguncang jiwamu, ketika
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mengatakan supaya disunat dan memelihara
torat, yang tidak kami perintahkan kepada
mereka.
25Rupanya baik bagi kami, bila menjadi seia

sekata ketika memilih orang-orang untuk
mengutusnya kepada kamu bersama mereka
yang terkasih dari kami, Barnabas dan Paulus.
26Yaitu orang-orang yang telah menyerahkan

jiwanya demi Nama Tuhan kita YESUS Kristus.
27Oleh karena itu kami telah mengutus Yudas

dan Silas. Dan melalui perkataan, mereka akan
memberitakan hal yang sama.
28Sebab rupanya Roh Kudus dan kami tidak

meletakkan ke atas kamu beban yang lebih
berat lagi daripada yang diperlukan ini:
29untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang

dikurbankan kepada berhala, dan dari darah,
dan dari binatang yang mati tercekik, dan
percabulan, yang ketika menjauhkan dirimu
sendiri dari padanya, maka kamu berbuat baik.
Baik-baiklah kamu!"
30Kemudian sesungguhnya, mereka yang

dibiarkan pergi, mereka berangkat ke
Antiokhia. Dan setelah mengumpulkan
sejumlah orang, mereka pun menyerahkan
surat itu.
31Dan sesudah membacanya, mereka

bersukacita atas penghiburan itu.
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32 Juga Yudas dan Silas, yang mereka

sendiri pun menjadi nabi-nabi, melalui banyak
perkataan mereka menasihati saudara-saudara
itu dan mereka meneguhkannya.
33Dan setelah lewat beberapa waktu,

mereka dibiarkan pergi dengan damai dari
saudara-saudara itu kepada para rasul.
34Namun, agaknya baik bagi Silas untuk

tetap tinggal di sana.
35Adapun Paulus dan Barnabas tetap tinggal

di Antiokhia bersama banyak orang yang lain
juga, untuk mengajar dan menginjilkan firman
Tuhan (YAHWEH - 2962).
36Dan setelah beberapa hari, Paulus berkata

kepada Barnabas, "Apabila kembali lagi,
kita akan mengunjungi saudara-saudara kita
di setiap kota, di tempat yang kita telah
memberitakan firman Tuhan (YAHWEH -
2962), bagaimana mereka adanya."
37Dan Barnabas merencanakan membawa

serta Yohanes, yang disebut Markus,
38 tetapi Paulus menganggap tidak pantas

untuk membawa dia yang telah berpisah
dari mereka sejak di Pamfilia dan tidak pergi
bersama mereka untuk pekerjaan itu.
39Oleh karena itu terjadilah perselisihan

tajam sehingga mereka berpisah seorang
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dengan yang lain. Dan Barnabas berlayar ke
Siprus dengan membawa serta Markus.
40Dan Paulus yang memilih Silas, setelah

diserahkan ke dalam anugerah Tuhan
(YAHWEH - 2962) oleh saudara-saudara, dia
pergi.
41Dan, dia melintasi Siria dan Kilikia, untuk

meneguhkan gereja-gereja.

16
1Dan tibalah dia di Derbe dan Listra.
Dan lihatlah, di sana ada seorang

murid dengan nama Timotius, anak seorang
wanita Yahudi yang setia, sedangkan ayahnya
seorang Yunani.
2Dia yang dikenal baik oleh saudara-saudara

di Listra dan di Ikonium.
3 Paulus menginginkan orang ini pergi

bersamanya. Dan sesudah mengambilnya, dia
menyunatkannya karena orang-orang Yahudi
yang ada di tempat itu, sebab mereka semua
mengenal ayahnya, bahwa dia seorang Yunani.
4Dan selama mereka melintasi kota-kota,

mereka menyampaikan kepadanya agar
memelihara peraturan-peraturan yang telah
diputuskan oleh para rasul dan para tua-tua di
Yerusalem.
5Kemudian sesungguhnya, gereja-gereja

diteguhkan dalam iman dan mereka terus
berlimpah dalam jumlah setiap hari.
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6Dan selagi melintasi Frigia dan negeri

Galatia, karena dicegah oleh Roh Kudus untuk
memberitakan firman di Asia,
7maka ketika tiba di Misia mereka mencoba

masuk ke Bitinia, tetapi Roh tidak mengizinkan
mereka.
8Dan setelah melewati Misia, mereka turun

ke Troas.
9Dan tampaklah suatu penglihatan

sepanjang malam itu kepada Paulus: Ada
seorang Makedonia yang sedang berdiri,
sambil meminta dia dan mengatakan, "Dengan
menyeberang ke Makedonia, tolonglah kami!"
10Dan ketika dia telah melihat penglihatan

itu, kami berusaha pergi ke Makedonia, karena
sama-sama sepakat bahwa Allah (Tuhan -
2316) telah memanggil kami untuk menginjili
mereka.
11Kemudian, setelah berlayar dari Troas,

kami langsung berangkat ke Samotrake, dan
pada keesokan harinya ke Neapolis.
12Dan dari sana ke Filipi, yang merupakan

bagian utama Makedonia, sebuah kota
jajahan. Dan kami berada di kota ini untuk
menetap beberapa hari.
13Dan pada hari Sabat kami pergi ke

luar kota, ke tepi sungai, yang diduga ada
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tempat berdoa. Kemudian sambil duduk, kami
berbicara kepada para wanita yang berkumpul.
14Dan, seorang wanita dengan nama Lidia,

seorang pedagang kain ungu dari kota Tiatira,
yang beribadah kepada Allah (Elohim -
2316), yang telah Tuhan (YAHWEH - 2962)
buka hatinya untuk memberi perhatian pada
apa yang dibicarakan oleh Paulus, tekun
mendengarkan.
15Dan tatkala dia dibaptis, juga seisi

rumahnya, dia meminta dengan mengatakan,
"Kalau kamu menyatakan aku ini setia
kepada Tuhan, tinggallah, bilamana datang ke
rumahku!" Dan dia mendesak kami.
16Dan terjadilah, ketika kami melanjutkan

untuk suatu doa, ada seorang hamba
perempuan yang memiliki roh ramal
yang membawa keuntungan besar bagi
tuan-tuannya, menemui kami.
17Dia ini, sambil mengikuti Paulus dan kami,

berteriak dengan berkata, "Orang-orang ini
adalah hamba-hamba Allah (Elohim - 2316)
Yang Mahatinggi, yang memberitakan kepada
kita jalan keselamatan."
18Dan dia terus melakukan hal itu selama

berhari-hari, dan Paulus, karena merasa
sangat terganggu, maka sambil berpaling
kepada roh itu, ia berkata, "Dalam Nama
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YESUS Kristus, aku memerintahkan engkau
keluar dari padanya!" Dan dalam sesaat,
keluarlah dia dari padanya.
19Dan tuannya, ketika melihat bahwa

harapan keuntungannya telah lenyap, sambil
menangkap Paulus dan Silas, mereka menyeret
ke pasar, ke hadapan para pemimpin.
20Dan setelah menghadapkan mereka

kepada para komandan pengawal kotak,
mereka berkata, "Sebagai orang-orang Yahudi,
orang-orang ini menggelisahkan kota kita
21 dan memberitakan kebiasaan-kebiasaan

yang tidak pantas bagi kita untuk diterima atau
untuk melakukannya sebagai orang-orang
Romawi."
22Dan, kerumunan orang itu serentak

menyerang terhadap mereka, dan sambil
mengoyakkan jubah mereka, para komandan
pengawal kota itu memberi perintah untuk
menyesahnya.
23Dan setelah banyak sesahan ditimpakan

kepadanya, mereka menjebloskannya ke
dalam penjara sambil memberi perintah
kepada sipir untuk menjaga mereka dengan
ketat,
24 yang setelah menerima perintah seperti

ini, dia menjebloskan mereka ke penjara yang
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dalam dan dia memasung kaki mereka dengan
kayu.
25Namun kira-kira tengah malam, sambil

berdoa Paulus dan Silas memuji Allah (Elohim
- 2316), dan para tahanan mendengarkannya.
26Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi

yang hebat sehingga fondasi penjara itu
terguncang; dan seketika itu juga terbukalah
semua pintu, bahkan semua belenggu pun
terlepas.
27Dan ketika sipir itu menjadi sadar, dan

setelah melihat pintu-pintu penjara yang telah
terbuka, sambil menghunus pedang, ia akan
segera membunuh dirinya sendiri, karena
mengira para tahanan itu telah melarikan diri.
28Namun Paulus memanggil dengan suara

keras seraya berkata, "Engkau jangan berbuat
jahat apa pun terhadap dirimu sendiri, karena
kami semua masih di sini!"
29Dan setelah meminta pelita, dia bergegas

masuk, dan sambil menjadi gemetar, ia
bersujud di hadapan Paulus dan Silas.
30Dan setelah membawa mereka ke luar, ia

berkata, "Hai tuan-tuan, apa yang seharusnya
aku lakukan, supaya aku dapat diselamatkan?"
31Dan mereka berkata, "Percayalah kepada

Tuhan YESUS Kristus, dan engkau akan
diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu."
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32Dan mereka memberitakan firman Tuhan

(YAHWEH - 2316) kepadanya dan kepada
semua orang yang ada di rumahnya.
33Dan setelah menyambut mereka pada saat

malam itu, dia membasuhnya dari luka-luka,
dan dia segera dibaptis, dirinya dan semua
orang-orangnya.
34Dan setelah membawa mereka ke dalam

rumahnya, dia mengatur meja hidangan. Dan
dia bersukacita bersama seisi rumahnya yang
telah percaya kepada Allah (Elohim - 2316).
35Dan ketika hari menjadi siang, para

komandan pengawal kota itu mengutus
para penyesah itu sambil mengatakan,
"Lepaskanlah kedua orang itu!"
36Dan sipir itu memberitahukan perkataan

ini kepada Paulus, "Para komandan pengawal
kota telah menyuruh supaya kamu dilepaskan,
karena itu sekarang, setelah keluar, pergilah
dengan damai!"
37Namun Paulus berkata kepada mereka,

"Setelah menyesah kami sebagai orang
Roma di depan umum tanpa diadili, mereka
menjebloskan kami ke dalam penjara
dan sekarang mereka mau mengeluarkan
kami secara sembunyi-sembunyi? Tidaklah
demikian, melainkan biarlah mereka
mengeluarkan kami dengan datang sendiri."
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38Dan para penyesah itu melaporkan

perkataan ini kepada para komandan
pengawal kota. Dan mereka menjadi takut
karena mendengar bahwa keduanya adalah
warga Romawi.
39Dan sambil datang, mereka memohon

kepada keduanya. Dan setelah membawanya
ke luar, mereka memintanya agar
meninggalkan kota itu.
40Dan setelah keluar dari penjara, mereka

pergi ke rumah Lidia, dan ketika melihat
saudara-saudara, keduanya menghibur
mereka, lalu berangkat.

17
1Dan setelah berjalan melalui
Amfipolis dan Apolonia, mereka tiba

di Tesalonika, tempat yang ada sinagoga
orang-orang Yahudi.
2Dan sebagaimana yang biasa bagi Paulus,

ia masuk ke antara mereka. Dan selama tiga
sabat ia bertukar pikiran dengan mereka
tentang kitab suci,
3 dengan memaparkan dan menunjukkan,

"Bahwa seharusnyalah Mesias itu menderita
dan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa
Dialah Mesias, yaitu YESUS yang aku beritakan
kepadamu."
4Dan beberapa orang dari antara mereka

telah diyakinkan, dan telah digabungkan
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kepada Paulus dan Silas, baik sejumlah besar
orang Yunani yang hidup saleh maupun tidak
sedikit wanita-wanita yang terpandang.
5Namun, orang-orang Yahudi yang tidak

percaya, sambil menunjukkan iri hati dan
dengan mengambil beberapa orang jahat
dari antara mereka yang ada di pasar-pasar,
dan setelah mengumpulkannya, mereka
mengacaukan kota itu. Dan sambil menyerbu
ke rumah Yason, mereka mencari keduanya
untuk menghadapkannya kepada orang
banyak.
6Namun karena tidak menemukan keduanya,

mereka menyeret Yason dan beberapa
saudara ke hadapan para pejabat kota, sambil
berteriak, "Inilah orang-orang yang telah
mengacaukan dunia, dan mereka sedang
datang ke sini,
7 yaitu orang-orang yang telah diterima oleh

Yason; dan semua orang ini bertindak melawan
ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa
ada raja lain, yaitu YESUS."
8Dan mereka menggelisahkan kerumunan

orang dan para pejabat kota karena
mendengar hal-hal ini.
9Namun, setelah menerima jaminan

dari Yason dan yang selebihnya, mereka
membebaskannya.
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10Dan pada malam itu juga saudara-saudara

itu segera mengutus Paulus dan Silas ke Berea,
yang ketika tiba, mereka pergi ke sinagoga
orang-orang Yahudi.
11Dan orang-orang ini lebih baik hati daripada

mereka yang di Tesalonika, orang-orang
yang menyambut firman dengan segenap
kerinduan, karena setiap hari menyelidiki kitab
suci sekiranya hal-hal itu benar demikian.
12Oleh karena itu sesungguhnya, banyak

dari antara mereka, bahkan tidak sedikit
wanita-wanita Yunani yang terhormat dan para
suaminya, telah menjadi percaya.
13Namun, ketika orang-orang Yahudi dari

Tesalonika mengetahui bahwa firman Allah
(Elohim - 2316) telah diberitakan oleh Paulus
di Berea juga, mereka pun datang ke sana
untuk menghasut kerumunan orang itu.
14Dan kemudian saudara-saudara itu segera

menyuruh Paulus berangkat menuju pantai,
sedangkan Silas dan Timotius tetap tinggal di
sana.
15Dan mereka yang mengantar Paulus,

membawanya sampai ke Atena; dan setelah
menerima perintah untuk Silas dan Timotius
agar mereka secepatnya berangkat kepadanya,
mereka pun berangkat.
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16Dan, sementara Paulus menantikan mereka

di Atena, rohnya digusarkan di dalam dirinya
ketika melihat kota itu yang dipenuhi dengan
berhala.
17Kemudian memang, dia bertukar pikiran

dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang
yang hidup saleh di sinagoga, juga dengan
mereka yang hadir di pasar pada setiap hari.
18Dan beberapa ahli pikir dari golongan

Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengannya.
Bahkan, beberapa orang berkata, "Si Pembual
ini hendak mengatakan apa?" Dan yang
lain, "Agaknya dia adalah pemberita ajaran
dewa-dewa asing," karena dia menginjilkan
YESUS dan kebangkitan kepada mereka.
19Dengan menangkapnya pula, mereka

membawanya ke sidang Areopagus, sambil
berkata, "Apakah kami dapat mengetahui,
ajaran baru apa yang dibicarakan olehmu ini?
20Sebab kamu membawa hal-hal yang

mengejutkan bagi pendengaran kami, karena
itu kami ingin mengetahui hal-hal ini akan
menjadi seperti apa?"
21Dan semua orang Atena dan orang-

orang asing yang tinggal di situ, mereka
menggunakan kesempatan tidak untuk
suatu pun yang lain selain mengatakan dan
mendengarkan sesuatu yang baru.
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22Dan Paulus, dengan berdiri di tengah-

tengah sidang Areopagus, ia berkata, "Hai
para pria, orang-orang Atena, dalam segala hal
aku memandang kamu sebagai orang-orang
yang sangat beribadah.
23Sebab ketika sedang jalan berkeliling dan

mengamati barang-barang sesembahanmu,
aku juga mendapati sebuah mezbah yang di
atasnya tertulis: Kepada Allah (ilah - 2316)
yang tidak dikenal. Oleh karena itu, yang kamu
sembah, yang tidak dikenal, Dia inilah yang
aku beritakan kepadamu.
24Allah (Elohim - 2316) yang telah

menjadikan dunia dan segala sesuatu yang
ada di dalamnya, Dia inilah yang menjadi
Tuhan atas langit dan bumi. Dia tidak berdiam
di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia,
25 tidak pula dilayani oleh tangan-tangan

manusia seolah-olah membutuhkan sesuatu.
Dia sendiri yang memberikan segala kehidupan
dan napas bagi segala sesuatu.
26Dia juga telah menjadikan segala bangsa

manusia dari satu darah untuk berdiam di
atas seluruh muka bumi, dengan menentukan
musim-musim dan batas-batas kediaman
mereka ketika direncanakan sebelumnya,
27 agar mencari Dia (Tuhan - 2316), sekiranya

kemudian pada akhirnya mereka dapat
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menjamah dan mendapati-Nya, sekalipun
sesungguhnya berada tidak jauh dari kita
masing-masing.
28Sebab di dalam Dia kita hidup, dan

bergerak, dan ada, seperti juga beberapa
pujangga di antaramu mengatakan: Karena
kita pun keturunan-Nya.
29Oleh karena itu, sebagai keturunan Allah

(Elohim - 2316), kita tidak seharusnya berpikir
bahwa hal yang ilahi adalah seumpama emas,
atau perak, atau batu, dengan cap ukiran dan
gagasan manusia.
30Kemudian sesungguhnya, dengan

mengabaikan zaman kebodohan, Allah (Elohim
- 2316) sekarang memerintahkan kepada
semua orang di mana saja, supaya bertobat.
31Sebab Dia telah menetapkan satu

hari, yang di dalamnya Dia akan segera
menghakimi dunia dalam keadilan, oleh
satu Orang yang telah Dia tentukan, setelah
Dia memberikan bukti kepada semua orang
dengan membangkitkan-Nya dari antara orang
mati."
32Dan ketika mendengar kebangkitan orang

mati, memang mereka mengejek, tetapi
yang lain berkata, "Kami ingin mendengarkan
engkau lagi tentang hal ini."
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33Dan, demikianlah Paulus pergi dari

tengah-tengah mereka.
34Dan beberapa orang, setelah

menggabungkan diri dengan dia, mereka
menjadi percaya, yang di antaranya ada
Dionisius, anggota Areopagus, dan seorang
wanita dengan nama Damaris, juga
orang-orang lain yang bersama mereka.

18
1Dan sesudah hal-hal ini, setelah
berangkat dari Atena, Paulus tiba di

Korintus.
2Dan untuk menemui seseorang, orang

Yahudi dengan nama Akwila --berdasarkan
kelahiran: dari Pontus-- dan Priskila, istrinya,
yang baru saja tiba dari Italia sehubungan
dengan Klaudius memberi perintah supaya
semua orang Yahudi berangkat dari Roma; dia
datang kepada mereka.
3Dan karena merupakan orang yang sama

pekerjaannya, dia tinggal dan bekerja bersama
mereka, karena pekerjaan mereka adalah
pembuat tenda.
4Dan dia bersoal jawab di sinagoga pada

setiap hari Sabat, ia meyakinkan baik
orang-orang Yahudi maupun orang-orang
Yunani.
5Dan ketika Silas dan Timotius turun dari

Makedonia, Paulus terus dicengkeram oleh
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Roh untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh
kepada orang-orang Yahudi, bahwa YESUS
adalah Mesias.
6Namun karena mereka menentang dan

menghujatnya, sambil mengebaskan jubahnya,
dia berkata kepada mereka, "Darahmu ada di
atas kepalamu, aku bersih, mulai sekarang aku
akan pergi kepada bangsa-bangsa lain."
7Dan setelah berangkat dari sana, dia pergi

ke rumah seseorang dengan nama Yustus,
yang menyembah Allah (Elohim - 2316),
yang rumahnya terletak bersebelahan dengan
sinagoga.
8Dan Krispus, pemimpin sinagoga itu,

percaya kepada Tuhan bersama seluruh
keluarganya, dan banyak orang Korintus yang
mendengarnya, mereka menjadi percaya dan
dibaptiskan.
9Dan Tuhan berfirman kepada Paulus melalui

penglihatan pada waktu malam, "Jangan
takut! Sebaliknya, berbicaralah dan jangan
kamu diam,
10 karena Aku ada bersamamu dan tidak

seorang pun yang akan menyerangmu untuk
menyengsarakan engkau, sebab umat bagi-Ku
itu banyak di kota ini."
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11Maka dia tinggal satu tahun enam bulan

untuk mengajarkan firman Allah (Elohim -
2316) di antara mereka.
12Namun setelah Galio menjadi prokonsul di

Akhaya, orang-orang Yahudi serentak bergegas
menentang Paulus dan membawanya ke ruang
pengadilan,
13 seraya mengatakan, "Dia ini membujuk

agar orang-orang menyembah Allah (Elohim -
2316) bertentangan dengan torat."
14Namun ketika Paulus akan segera

membuka mulut, berkatalah Galio kepada
orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang
Yahudi, sekiranya benar kemudian ada sesuatu
kesalahan, atau suatu perbuatan salah yang
jahat, sesuai dengan permasalahannya, aku
bertenggang rasa denganmu;
15 tetapi jika ini adalah pertanyaan mengenai

kata-kata dan nama-nama dan torat yang
berkenaan dengan kamu, kamu sendiri
memeriksanya, karena aku tidak mau menjadi
hakim atas hal-hal itu."
16Dan dia mengusir mereka dari ruang

pengadilan.
17Namun semua orang Yunani, seraya

menangkap Sostenes, pemimpin sinagoga
itu, mereka memukulinya di depan ruang
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pengadilan itu, tetapi hal-hal ini sama sekali
tidak menjadi persoalan bagi Galio.
18Dan Paulus, setelah tinggal beberapa

hari lagi, sesudah berpamitan kepada
saudara-saudara, dia berlayar ke Siria --dan
Priskila serta Akwila ada bersamanya-- sambil
mencukur rambutnya di Kengkrea karena dia
mempunyai nazar.
19Dan dia tiba di Efesus dan dia meninggalkan

mereka di sana, tetapi dia sendiri, seraya
masuk ke sinagoga, dia bertukar pikiran
dengan orang-orang Yahudi.
20Dan ketika mereka meminta untuk tinggal

bersama mereka dalam waktu yang lama, dia
tidak menyetujuinya,
21 sebaliknya dia berpamitan kepada mereka,

sambil berkata, "Seharusnyalah aku, dengan
segala cara dapat merayakan perayaan
yang akan datang di Yerusalem, dan aku
akan kembali lagi kepadamu sekiranya Allah
(YAHWEH - 2316) menghendakinya." Dan,
berlayarlah dia dari Efesus.
22Dan ketika tiba di Kaisarea, setelah naik

dan menyalami jemaat, dia turun ke Antiokhia.
23Setelah meluangkan waktu beberapa lama,

dia pergi dengan melintasi secara berurutan
negeri Galatia dan Frigia, untuk meneguhkan
hati semua murid.
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24Dan ada seorang Yahudi dengan nama

Apolos, seorang Aleksandria berdasarkan
kelahiran, seorang yang terpelajar, yang mahir
dalam kitab suci, dia tiba Efesus.
25Orang ini pernah diajari Jalan Tuhan,

dan dengan bersemangat dalam roh, dia
berbicara dan mengajar secara teliti hal-hal
mengenai Yesus (Tuhan - 2424) meskipun
hanya mengerti baptisan Yohanes.
26Dia ini pun mulai berbicara dengan berani

di sinagoga. Dan Akwila dan Priskila, ketika
mendengar tentang dia, mereka menerima
dia dan menjelaskan dengan tepat Jalan Allah
(Elohim - 2316) kepadanya.
27Dan ketika dia bermaksud menyeberang

ke Akhaya, untuk membesarkan hatinya,
saudara-saudara menulis kepada para murid
agar menyambutnya, yang setelah tiba, dia
menolong banyak orang yang menjadi percaya
melalui anugerah.
28Sebab dengan penuh semangat dia

mempersalahkan orang-orang Yahudi di muka
umum, sambil membuktikan melalui kitab suci,
bahwa YESUS adalah Mesias.

19
1Dan terjadilah, ketika Apolos sedang
berada di Korintus, Paulus tiba di Efesus

dengan menjelajahi bagian-bagian pedalaman.
Dan ketika mendapati beberapa orang murid,
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2 ia berkata kepada mereka, "Apakah kamu

sudah menerima Roh Kudus setelah menjadi
percaya?" Dan mereka berkata kepadanya,
"Bahkan kami malah belum pernah mendengar
bahwa ada Roh Kudus."
3Dan dia berkata kepada mereka, "Kalau

begitu, ke dalam apa kamu telah dibaptis?"
Dan mereka berkata, "Ke dalam baptisan
Yohanes."
4Dan Paulus berkata, "Memang Yohanes

membaptiskan baptisan pertobatan dengan
mengatakan kepada umat agar mereka
menjadi percaya kepada Dia yang datang
sesudah dirinya, yaitu kepada YESUS, Sang
Mesias."
5Dan setelah mendengarkannya, dibaptislah

mereka ke dalam Nama Tuhan YESUS.
6Dan ketika Paulus menumpangkan tangan

atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas
mereka, mereka juga berbicara dengan bahasa
lidah dan bernubuat.
7Dan mereka semuanya kira-kira ada dua

belas orang.
8Dan setelah masuk ke sinagoga, dia

berbicara dengan berani selama tiga bulan,
sambil bersoal jawab dan meyakinkan hal-hal
mengenai kerajaan Allah (Elohim - 2316).
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9Namun ketika beberapa orang dikeraskan

hatinya dan tidak memercayainya dengan
menghina Jalan itu di hadapan sejumlah
orang, sambil menarik diri dari mereka, dia
memisahkan murid-murid untuk bersoal jawab
setiap hari di suatu sekolah, Tiranus.
10Dan ini berlangsung selama dua tahun

sehingga semua orang yang tinggal di
Asia mendengar firman Tuhan YESUS, baik
orang-orang Yahudi maupun orang-orang
Yunani.
11Dan Allah (Elohim - 2316) mengerjakan

mukjizat yang luar biasa melalui tangan
Paulus.
12Sehingga bahkan kepada mereka yang

sakit dibawakan saputangan atau penyeka
kulitnya, dan penyakit-penyakit itu terusir dari
mereka dan roh-roh jahat dikeluarkan dari
mereka.
13Dan ada beberapa orang dari mereka

yang suka berkeliling, yaitu para pengusir
setan dari bangsa Yahudi, mereka berusaha
keras menyebut Nama Tuhan YESUS atas
mereka yang kerasukan roh-roh jahat, dengan
mengatakan, "Kami mendesak kamu demi
YESUS yang Paulus beritakan!"
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14Dan yang melakukan hal ini ialah ketujuh

anak laki-laki Skewa, seorang imam kepala
bangsa Yahudi.
15Dan sambil menanggapi, roh jahat itu

berkata, "Aku mengenal YESUS, dan aku pun
mengetahui Paulus, tetapi kamu, siapakah
kamu?"
16Dan orang itu, yang padanya ada roh jahat,

dengan melompat ke atas mereka dan dengan
menundukkan mereka, dia mengungguli
mereka, sehingga sambil telanjang dan terluka
mereka melarikan diri dari rumah itu.
17Dan hal itu menjadi tersiar ke semua orang

baik orang Yahudi maupun orang Yunani yang
tinggal di Efesus, sehingga ketakutan menimpa
atas mereka semua, dan Nama Tuhan YESUS
makin diagungkan.
18Banyak juga dari antara mereka yang

telah menjadi percaya datang untuk mengakui
dan memberitahukan perbuatan-perbuatan
mereka.
19Dan cukup banyak dari antara mereka

yang melakukan praktek sihir, setelah
mengumpulkan kitab-kitabnya, mereka
membakarnya di hadapan semua orang.
Dan mereka menjumlahkan harganya dan
mendapatinya lima puluh ribu uang perak.
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20 Jadi, dengan penuh kuasa, firman Tuhan

terus bertumbuh dan semakin kuat.
21Dan ketika hal-hal itu digenapi, dalam

Roh, Paulus telah menetapkan untuk melintasi
Makedonia dan Akhaya agar dilanjutkan ke
Yerusalem, sambil berkata, "Sesudah aku tiba
di sana, seharusnyalah aku pun mengunjungi
Roma."
22Dan setelah mengutus ke Makedonia,

Timotius dan Erastus, dua orang yang
melakukan pelayanan kepadanya, dia sendiri
tinggal untuk beberapa waktu di Asia.
23Dan pada saat itu terjadilah huru-hara yang

tidak kecil mengenai Jalan Tuhan (YAHWEH -
3958),
24 karena ada seseorang dengan nama

Demetrius, seorang perajin perak yang
membuat kuil-kuilan perak dewi Artemis --hal
itu memberikan keuntungan tidak sedikit
kepada para perajinnya--
25 yang setelah mengumpulkan para pekerja

berkaitan dengan hal seperti itu, dia berkata,
"Hai para pria, kamu tahu bahwa kemakmuran
kita berasal dari hasil usaha ini.
26Dan kamu melihat dan mendengar bahwa

bukan saja di Efesus, tetapi hampir di seluruh
Asia, Paulus ini telah menyesatkan ketika
membujuk kerumunan orang yang cukup
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banyak, dengan mengatakan bahwa apa yang
dijadikan oleh tangan bukanlah dewa-dewa.
27Maka, bukan saja bagian ini sedang berada

dalam bahaya bagi kita karena jatuh ke dalam
citra buruk, tetapi juga kuil dewi Artemis
yang agung, yang disembah oleh seluruh Asia
dan penduduk dunia dianggap remeh, dan
kebesarannya pun akan segera pudar."
28Dan, setelah mendengarkan, bahkan

ketika amarah menjadi meluap, mereka
berteriak-teriak sambil mengatakan, "Besarlah
Artemis, dewi orang Efesus!"
29Dan seluruh kota itu dipenuhi kekacauan,

dan dengan serentak mereka bergegas ke
gedung pertunjukan, sambil menangkap Gayus
dan Aristarkhus, orang-orang Makedonia,
teman-teman seperjalanan Paulus.
30Dan ketika Paulus bermaksud masuk ke

antara orang banyak itu, para murid tidak
mengizinkannya.
31Dan bahkan, beberapa pembesar Asia yang

menjadi sahabat baginya, sambil mengirim
pesan kepadanya, mereka meminta dia agar
jangan menyerahkan diri sendiri ke gedung
pertunjukan itu.
32Kemudian memang, ada beberapa orang

lain meneriakkan hal yang lain karenanya
sidang kota menjadi bingung dan banyak
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orang tidak mengetahui untuk maksud apa
mereka berkumpul.
33Dan dari kerumunan orang itu mereka

menyeret Aleksander, karena orang-
orang Yahudi mendorongnya. Dan sambil
melambaikan tangan, Aleksander berniat
untuk membela diri terhadap orang banyak.
34Namun ketika mengenali bahwa dia

adalah seorang Yahudi, suara dari semuanya
menjadi satu selama dua jam sambil berteriak,
"Besarlah Artemis dewi orang Efesus!"
35Dan, setelah menenangkan orang banyak

itu, panitera kerumunan orang itu berkata,
"Hai para pria Efesus! Siapakah sesungguhnya
orang yang tidak mengenal kota Efesus, yang
menjadi penjaga kuil dewi Artemis yang agung
bahkan yang turun dari langit?
36 Lalu, jika ini merupakan hal yang tak

terbantahkan, seharusnyalah kamu menjadi
tenang dan tidak bertindak apa pun yang
gegabah.
37Sebab kamu telah membawa orang-orang

ini, bukanlah yang merampok kuil ataupun
yang menghujat dewimu.
38 Jadi, jika memang Demetrius dan para

perajin yang bersamanya mempunyai
masalah terhadap seseorang, maka sidang
pengadilan dapat dilaksanakan dan ada para
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prokonsul; biarlah seorang terhadap yang lain
mengajukan tuntutannya.
39Namun, jika kamu mencari sesuatu

berkenaan dengan hal lain, maka semua itu
dapat diselesaikan dalam sidang kota yang
sah.
40Sebab kita juga berada dalam bahaya

dituduh atas kerusuhan pada hari ini, karena
tidak ada satu pun alasan yang dapat kita beri
penjelasan atas pertemuan yang kacau ini."
41Dan dengan mengatakan hal-hal ini, dia

membubarkan sidang kota itu.

20
1Dan sesudah kerusuhan itu berhenti,
Paulus, seraya memanggil para murid,

dan setelah menyalaminya, dia keluar untuk
berangkat ke Makedonia.
2Dan setelah menjelajahi wilayah-wilayah

itu, dan sambil meneguhkan mereka dengan
banyak perkataan, tibalah dia di Yunani.
3Dan setelah meluangkan waktu tiga

bulan, karena terjadi persekongkolan oleh
orang-orang Yahudi terhadapnya, ketika akan
segera berlayar ke Siria, datanglah pemikiran
untuk kembali melalui Makedonia.
4Dan Sopater, orang Berea, dan Aristarkhus

serta Sekundus dari Tesalonika, Gayus,
orang Derbe, dan Timotius, dan Tikhikus dan
Trofimus dari Asia.
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5Mereka ini, setelah berangkat lebih dulu,

menunggu kami di Troas,
6 sedangkan kami berlayar dari Filipi sesudah

hari-hari Roti Tidak Beragi, dan dalam lima
hari kami sampai kepada mereka di Troas,
tempat kami tinggal selama tujuh hari.
7Dan pada hari pertama pekan itu, ketika

para murid berkumpul untuk memecahkan
roti, Paulus berbicara kepada mereka karena
akan segera berangkat keesokan harinya.
Dan dia melanjutkan pembicaraan itu hingga
tengah malam.
8Dan ada cukup banyak pelita di ruang atas,

tempat mereka berkumpul.
9Dan ada seorang pemuda dengan nama

Eutikhus, yang duduk di jendela sambil
dikuasai kantuk berat, karena Paulus berbicara
terlalu lama; karena dikuasai oleh kantuknya,
dia jatuh ke bawah dari lantai tiga, dan dia
diangkat sudah mati.
10Dan setelah turun, Paulus merebahkan diri

ke atasnya. Dan sambil memeluk, dia berkata,
"Jangan takut, karena jiwanya masih ada di
dalamnya."
11Dan sesudah naik kembali, dan seraya

memecahkan roti dan makan, serta setelah
berbicara panjang lebar sampai fajar
menyingsing, barulah dia berangkat.
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12Dan mereka mengantarkan anak muda

yang hidup itu, dan mereka terhibur luar biasa.
13Dan, dengan berangkat terlebih dahulu ke

kapal, kami berlayar ke Asos, untuk segera
menjemput Paulus di sana, karena demikianlah
yang telah diatur, karena dia ingin berjalan
kaki.
14Dan ketika dia bertemu dengan kami di

Asos, setelah menjemputnya, kami pergi ke
Metilene.
15Dan, dengan berlayar dari sana, pada

keesokan harinya kami tiba di seberang Khios,
dan hari berikutnya kami menyeberang ke
Samos. Dan setelah singgah di Trogylium,
keesokan harinya kami tiba di Miletus.
16Sebab Paulus telah memutuskan untuk

berlayar melalui Efesus, supaya baginya tidak
akan membuang waktu di Asia, karena dia
bersegera untuk berada di Yerusalem pada
hari Pentakosta, jika hal itu memungkinkan
baginya.
17Dan dari Miletus, dengan mengutus orang

ke Efesus, ia memanggil para tua-tua gereja.
18Dan ketika mereka datang kepadanya, dia

berkata kepada mereka, "Kamu tahu bahwa
sejak hari pertama setelah aku menginjakkan
kaki di Asia, bagaimana aku selalu ada
bersama kamu setiap waktu,
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19 sambil melayani Tuhan dengan segala

kerendahan hati, dan dengan banyak air
mata dan pencobaan yang menimpa aku oleh
persekongkolan orang-orang Yahudi.
20Betapa aku tidak pernah menahan

apa pun yang bermanfaat untuk tidak
menyampaikannya kepada kamu dan
mengajar kamu di depan umum dan dari
rumah ke rumah;
21 sambil bersaksi dengan sungguh-sungguh

kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang
Yunani tentang pertobatan kepada Allah
(Elohim - 2316) dan iman kepada Tuhan kita
YESUS Kristus.
22Dan sekarang, lihatlah, karena dibelenggu

oleh Roh aku pergi ke Yerusalem dengan tidak
mengetahui apa yang akan terjadi padaku di
sana,
23 kecuali bahwa Roh Kudus bersaksi dengan

sungguh-sungguh ke seluruh kota sambil
mengatakan bahwa belenggu dan kesukaran
sedang menunggu aku.
24Namun, aku tidak membuat pertimbangan

apa pun, tidak pula menganggap jiwaku
berharga bagi diriku sendiri, sehingga aku
dapat mengakhiri perlombaanku dengan
sukacita dan pelayanan yang telah aku terima
dari Tuhan YESUS untuk sungguh-sungguh
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memberi kesaksian injil anugerah Allah (Elohim
- 2316).
25Dan sekarang lihatlah, aku tahu bahwa

kamu semua tidak akan melihat wajahku lagi,
yang di antara kamu aku telah berkeliling
untuk memberitakan kerajaan Allah (Elohim -
932).
26Oleh sebab itu aku bersaksi kepadamu

pada hari ini, bahwa aku bersih dari darah
semua orang.
27Sebab aku sekali-kali tidak pernah

menahan untuk memberitakan seluruh
rencana Allah (Elohim - 2316) kepadamu.
28 Jadi, jagalah dirimu sendiri dan seluruh

kawanan yang atasnya Roh Kudus telah
menempatkan kamu sebagai penilik, untuk
menggembalakan jemaat Allah (Elohim - 2316)
yang telah Dia dapatkan melalui darah-Nya
sendiri.
29Sebab aku mengetahui hal ini, bahwa

setelah kepergianku, serigala-serigala ganas
akan masuk kepada kamu dengan tidak
menyayangkan kawanan itu.
30Bahkan, dari antara kamu sendiri akan

muncul orang-orang yang berbicara hal-hal
yang menyesatkan untuk menarik para murid
mengikuti mereka.
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31Oleh sebab itu waspadalah, dengan

mengingat bahwa tiga tahun lamanya, siang
dan malam, aku tidak pernah berhenti
menasihati tiap-tiap orang dengan air mata.
32Dan sekarang, hai saudara-saudara, aku

memercayakan kamu kepada Tuhan (Elohim -
2962) dan kepada firman anugerah-Nya yang
sanggup membangun dan memberikan milik
pusaka kepadamu di antara semua orang yang
telah dikuduskan.
33Aku tidak menginginkan perak, atau emas,

atau pakaian siapa pun.
34Dan kamu sendiri tahu bahwa kedua

tangan ini telah melayani bagi kebutuhanku
dan bagi mereka yang ada bersama aku.
35Aku telah menunjukkan segalanya

kepadamu, bahwa dengan berjerih lelah
sedemikian rupa, hal itu seharusnya membantu
mereka yang lemah agar mengingat juga
perkataan-perkataan Tuhan YESUS, bahwa
Dia telah berkata, adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima."
36Dan sesudah mengatakan hal ini, sambil

menekuk kedua lututnya, dia berdoa bersama
mereka semua.
37Dan terjadilah tangisan yang mengharukan

dari mereka semua dan sambil merangkul
leher Paulus, mereka menciuminya.
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38Yang paling menyedihkan di atas perkataan

yang dengannya dia telah berkata, bahwa
mereka tidak akan melihat wajahnya lagi. Dan
mereka mengantarnya ke kapal.

21
1Dan terjadilah ketika kami berlayar,
setelah terpisah dari mereka karena

langsung berlayar, kami tiba di Kos, dan
keesokan harinya ke Rodos, dan dari sana ke
Patara.
2Dan karena mendapatkan kapal yang

menyeberang ke Fenisia, setelah naik, kami
berlayar.
3Dan setelah tampak pulau Siprus dan

melewatinya di sebelah kiri, kami berlayar
ke Siria, dan kapal itu berlabuh di Tirus,
karena kapal ada di sana untuk membongkar
muatannya.
4Dan ketika mendapati para murid, kami

menetap di sana selama tujuh hari. Merekalah
yang berkata kepada Paulus melalui Roh agar
tidak naik ke Yerusalem.
5Namun ketika kami selesai menggenapkan

hari-hari itu, sambil keluar kami meneruskan
perjalanan. Semua orang bersama istri-istri
dan anak-anaknya sampai ke luar kota karena
mengantarkan kami, dan sambil bertekuk lutut
kami berdoa di pantai.
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6Dan setelah menyalami seorang dengan

yang lain, kami naik ke kapal, dan mereka itu
pulang ke tempatnya masing-masing.
7Dan setelah meneruskan pelayaran dari

Tirus, kami tiba di Ptolemais; dan setelah
menyalami saudara-saudara, kami tinggal satu
hari bersama mereka.
8Dan keesokan harinya, setelah orang-orang

yang di sekitar Paulus berangkat, kami tiba di
Kaisarea; dan setelah masuk ke rumah Filipus,
sang penginjil, yang berasal dari yang tujuh
itu, kami tinggal bersamanya.
9Dan dia ini mempunyai empat orang anak

gadis yang sering bernubuat.
10Dan setelah kami menetap beberapa hari,

datanglah seseorang dari Yudea, seorang nabi
dengan nama Agabus.
11Dan setelah datang kepada kami dan

mengambil ikat pinggang Paulus, bahkan
sambil mengikat kedua tangan dan kakinya
sendiri, dia berkata, "Roh Kudus mengatakan
hal-hal ini: Orang yang memiliki ikat pinggang
ini, beginilah orang-orang Yahudi di Yerusalem
akan mengikatnya dan menyerahkannya ke
tangan bangsa-bangsa lain."
12Dan ketika kami mendengar hal-hal ini,

baik kami maupun orang-orang setempat,
meminta dia agar tidak naik ke Yerusalem.
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13Namun Paulus menjawab, "Apa yang kamu

lakukan dengan menangis dan menghancurkan
hatiku? Sebab aku bukan saja mempunyai
kesiapan untuk diikat, tetapi juga untuk mati
di Yerusalem demi Nama Tuhan YESUS."
14Dan karena dia tidak dapat dibujuk, maka

kami diam sambil berkata, "Biarlah kehendak
Tuhan (YAHWEH - 2962) terjadi!"
15Dan setelah hari-hari itu, sesudah

bersiap-siap, kami naik ke Yerusalem.
16Dan para murid dari Kaisarea pun pergi

bersama kami sambil mengantar kepada
Manason dari Siprus, salah seorang murid
lama, yang dengannya kami akan menginap.
17Dan ketika kami tiba di Yerusalem,

saudara-saudara menyambut kami dengan
gembira.
18Dan hari yang berikutnya, Paulus bersama

kami pergi mengunjungi Yakobus, juga semua
para tua-tua datang.
19Setelah menyalami mereka, dia

menjelaskan satu persatu setiap hal yang
telah Allah (Elohim - 2316) perbuat di antara
bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya.
20Dan ketika mendengarnya, mereka

memuliakan Allah (Tuhan - 2316). Mereka
juga berkata kepadanya, "Hai saudara, engkau
melihat berapa puluh ribu orang-orang Yahudi
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yang telah menjadi percaya dan mereka semua
merupakan orang-orang yang giat akan torat.
21Namun mereka diberitahu tentang engkau,

bahwa engkau mengajari semua orang Yahudi
di seluruh bangsa-bangsa lain penyangkalan
terhadap Musa, dengan mengatakan mereka
jangan menyunat anak-anaknya ataupun
hidup menurut adat istiadat.
22 Jadi apakah artinya ini? Selayaknyalah

sejumlah orang berkumpul bersama, karena
mereka ingin mendengar bahwa engkau telah
datang.
23Selanjutnya, ini, lakukanlah apa yang kami

katakan kepadamu: Ada empat orang yang
sedang bersumpah terhadap dirinya sendiri.
24Sambil membawa mereka ini, tahirkanlah

dirimu bersama mereka dan tanggunglah biaya
atas mereka supaya mereka dapat mencukur
kepalanya, dan semua orang akan tahu bahwa
apa yang mereka ceritakan tentang engkau
adalah omong kosong, sebaliknya engkau
sendiri sedang berjalan sesuai aturan dan
sedang memelihara torat.
25Namun mengenai bangsa-bangsa lain

yang telah menjadi percaya, kami telah
menulis surat dengan memutuskan, bahwa
mereka tidak lagi meneliti apa pun yang
seperti ini, selain mereka menjaga diri, baik
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dari persembahan berhala, maupun darah,
maupun binatang yang mati tercekik, dan dari
percabulan."
26Kemudian pada hari yang berikutnya,

setelah membawa orang-orang itu untuk
ditahirkan bersamanya, Paulus masuk ke
dalam bait suci untuk mengumumkan
penggenapan hari-hari penahiran sampai saat
persembahan yang dipersembahkan bagi
tiap-tiap orang dari mereka masing-masing.
27Namun ketika tujuh hari akan segera

digenapi, pada waktu melihat ia di bait suci,
orang-orang Yahudi dari Asia mengacaukan
semua kerumunan orang itu dan mereka
menjatuhkan tangan atasnya,
28 sambil berteriak, "Hai para pria, orang-

orang Israel, tolonglah! Inilah orang yang
mengajari semua orang di mana-mana
menentang bangsa, dan torat, dan tempat
ini, dan lebih lagi, dia juga membawa masuk
orang-orang Yunani ke dalam bait suci dan
mencemarkan tempat kudus ini!"
29Sebab sebelumnya mereka telah melihat

Trofimus, orang Efesus itu, di dalam kota
bersamanya, yang mereka sangka bahwa
Paulus telah membawanya masuk ke dalam
bait suci.



KISAH PARA RASUL 21.30–35 122
30Seluruh kota itu pun menjadi gempar dan

terjadilah suatu gerakan massa, dan setelah
menangkap Paulus mereka menyeretnya ke
luar bait suci, dan seketika itu juga pintu-pintu
ditutup.
31Namun, sementara berusaha untuk

membunuhnya, datanglah laporan kepada
perwira pasukan itu, bahwa seluruh Yerusalem
telah menjadi kacau,
32 yang dengan segera, seraya membawa

para prajurit dan para perwira bawahannya,
dia berlari turun ke arah mereka. Dan ketika
melihat perwira dan para prajurit itu, mereka
pun berhenti memukuli Paulus.
33Kemudian sambil menghampirinya, perwira

itu menangkapnya, dan memerintahkan agar
mengikatnya dengan dua rantai, dan dia
menyidik siapakah dia dan apa yang sedang ia
lakukan.
34Namun, orang lain meneriakkan sesuatu

yang lain di antara kerumunan orang itu. Dan,
karena tidak dapat mengetahui dengan pasti
penyebab kegaduhan itu, ia memerintahkan
agar ia dibawa ke markas.
35Dan, ketika tiba di atas anak tangga,

terpaksalah dia diangkat oleh para prajurit
karena desakan kerumunan orang itu,
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36 sebab sekumpulan massa mengikutinya

sambil berteriak, "Enyahkan dia!"
37Adapun ketika akan segera dibawa masuk

ke dalam markas, Paulus berkata kepada
perwira itu, "Apakah diizinkan bagiku untuk
mengatakan sesuatu kepadamu?" Dan, dia
berkata, "Engkau tahu bahasa Yunani?
38 Jadi, engkau bukanlah orang Mesir yang

sebelum hari-hari ini menimbulkan kerusuhan
dan memimpin empat ribu orang pembunuh
ke padang gurun?"
39Dan Paulus berkata, "Aku sesungguhnya

adalah seorang Yahudi, orang Tarsus, Kilikia,
bukannya warga kota yang tiada dikenal; dan
aku meminta engkau, izinkanlah kepadaku
untuk berbicara kepada orang banyak itu."
40Dan setelah dia mengizinkannya, sambil

berdiri di atas anak tangga, Paulus memberi
isyarat dengan tangannya kepada orang-
orang itu. Dan setelah terjadi keheningan
menyeluruh, berbicaralah dia sambil berkata
dalam dialek Ibrani,

22
1 "Hai para pria, saudara-saudara
dan dan bapak-bapak, sekarang

dengarkanlah pembelaanku kepadamu."
2Dan ketika mendengar bahwa dia berbicara

dalam dialek Ibrani kepada mereka, mereka
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lebih menunjukkan ketenangan; kemudian dia
berkata,
3 "Aku sesungguhnya adalah seorang Yahudi,

yang dilahirkan di Tarsus, Kilikia, tetapi
dibesarkan di kota ini di bawah kaki Gamaliel,
yang dididik sesuai dengan ketepatan torat
para leluhur untuk menjadi seorang yang
giat bagi Allah (Elohim - 2316), sama adanya
seperti kamu semua pada hari ini,
4 yang telah menganiaya Jalan ini sampai

pada kematian, dengan menangkapi dan
menjebloskan baik pria maupun wanita ke
dalam penjara,
5 sebagaimana pula yang imam besar dan

seluruh tua-tua telah bersaksi kepadaku,
yang juga, setelah menerima surat-surat dari
mereka untuk saudara-saudara di Damaskus,
aku pun pergi untuk membawa mereka yang
ada di sana dengan dibelenggu, agar mereka
dapat dihukumkan di Yerusalem.
6Dan terjadilah kepadaku ketika berangkat

dan mendekati Damaskus, kira-kira tengah
hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang
terang dari langit ke sekelilingku.
7Aku pun terjatuh ke tanah dan aku

mendengar suatu suara yang berkata
kepadaku: Saul, Saul, mengapa engkau
menganiaya Aku?
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8Dan aku menjawab: Siapakah Engkau,

Tuhan (Tuan - 2962)? Dan Dia berkata
kepadaku: Akulah YESUS, orang Nazaret, yang
sedang engkau aniaya.
9Dan mereka yang ada bersama aku memang

melihat cahaya itu dan menjadi takut, tetapi
mereka tidak mendengar suara yang berbicara
kepadaku.
10Dan aku berkata: Apa yang harus aku

lakukan, Tuhan? Dan Tuhan berfirman
kepadaku: Seraya bangkit, pergilah ke
Damaskus! Dan di sana akan dibicarakan
denganmu mengenai segala sesuatu yang
telah ditetapkan bagimu untuk melakukannya.
11Dan ketika aku tidak dapat melihat karena

kemuliaan cahaya itu, sambil dituntun oleh
mereka yang bersama denganku, masuklah
aku ke Damaskus.
12Dan ada seorang pria, Ananias, orang saleh

menurut torat, yang diakui oleh semua orang
Yahudi yang tinggal di sana,
13 sambil datang kepadaku dan berdiri di

dekatku, ia berkata kepadaku: Hai saudara
Saul, melihatlah! Dan pada saat yang sama
aku melihat kepadanya.
14Dan dia berkata: Allah (Elohim - 2316)

para leluhur kita telah menetapkan engkau
sebelumnya untuk mengetahui kehendak-Nya,
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dan untuk memandang Yang Benar dan untuk
mendengarkan suara dari mulut-Nya,
15 karena engkau akan menjadi saksi

bagi-Nya kepada semua orang tentang apa
yang telah kamu lihat dan dengar.
16Dan sekarang, kamu sedang menantikan

apa? Setelah bangun, berilah dirimu
dibaptis dan basuhlah dosa-dosamu dengan
menyerukan nama Tuhan!
17Dan terjadilah padaku, ketika kembali ke

Yerusalem dan ketika aku berdoa di bait suci,
aku berada dalam keadaan setengah sadar,
18 dan melihat Dia yang berkata kepadaku:

Bergegaslah dan keluarlah dari Yerusalem
dengan cepat, karena mereka tidak akan
menerima kesaksianmu tentang Aku!
19Dan aku berkata: Tuhan, mereka sendiri

tahu bahwa akulah yang memenjarakan dan
memukuli mereka yang percaya kepada-Mu di
setiap sinagoga-sinagoga.
20Dan ketika darah Stefanus, saksi-Mu

itu ditumpahkan, aku sendiri jugalah yang
berdiri dekatnya dan yang menyetujui
pembunuhannya dan yang menjaga jubah
orang-orang yang membunuhnya.
21Namun, Dia berkata kepadaku: Pergilah,

karena Aku akan mengutus engkau jauh-jauh
kepada bangsa-bangsa lain!"
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22Dan mereka mendengarkan dia sampai

pada perkataan ini, dan mereka mengangkat
suaranya sambil berkata, "Singkirkan orang
semacam ini dari muka bumi, sebab ia tidak
layak untuk hidup!"
23Dan karena mereka berteriak-teriak

dan melemparkan jubah-jubahnya dan
menghamburkan debu ke udara,
24 perwira itu memerintahkan agar ia dibawa

ke dalam markas sambil mengatakan supaya
dia diperiksa dengan cambukan agar dia dapat
mengetahui apa tuduhan yang karenanya
mereka berteriak-teriak sedemikian rupa
terhadapnya."
25Dan ketika mereka merentangnya dengan

tali-tali kulit, berkatalah Paulus kepada perwira
bawahan yang berdiri di dekatnya, "Apakah
sah bagi kamu mencambuk seorang Romawi
tetapi belum terbukti bersalah?"
26Dan ketika mendengarnya, sambil

mendekat, perwira bawahan itu melapor
kepada perwira itu, sambil berkata, "Hati-
hatilah apa yang hendak tuan lakukan, karena
orang ini adalah seorang Romawi."
27Dan sambil menghampiri, perwira itu

berkata, "Katakanlah kepadaku, apakah
engkau ini seorang Romawi?" Dan dia berkata,
"Ya!"
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28Dan perwira itu menjawab, "Aku

mendapatkan kewarganegaraan ini dengan
sejumlah uang yang banyak." Dan Paulus
berkata, "Tetapi aku malah sudah sejak
dilahirkan."
29Oleh karena itu mereka yang hendak

memeriksa dia, seketika itu juga menjauhkan
diri dari padanya. Dan perwira itu pun menjadi
takut, karena mengetahui sepenuhnya bahwa
dia adalah seorang Romawi dan bahwa
dirinyalah yang telah mengikatnya.
30Dan pada keesokan harinya, karena

ingin mengetahui hal yang pasti mengapa
dia dituduh oleh orang-orang Yahudi, maka
dia membebaskannya dari rantai-rantai itu
dan dia memerintahkan supaya imam-imam
kepala dan seluruh sanhedrinnya datang.
Dan setelah membawa Paulus turun, dia
menghadapkannya kepada mereka.

23
1Dan, seraya menatap kepada
sanhedrin itu Paulus berkata, "Hai para

pria, saudara-saudara, aku telah hidup dengan
segenap hati nurani yang baik di hadapan
Allah (Elohim - 2316) sampai hari ini."
2Namun Imam Besar Ananias menyuruh

mereka yang berdiri dekat dengannya agar
menampar mulutnya.
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3 Lalu Paulus berkata kepadanya, "Allah

(Elohim - 2316) akan menampar engkau,
hai tembok yang dilabur putih! Dan engkau,
apakah engkau duduk untuk menghakimi aku
menurut torat, padahal engkau menyuruh
untuk menampar aku sambil melanggar torat?"
4Mereka yang berdiri di dekatnya berkata,

"Apakah engkau sedang melecehkan imam
besar Allah (Elohim - 2316)?"
5Dan Paulus berkata, "Hai saudara-saudara,

aku tidak tahu bahwa dia adalah imam besar.
Sebab telah tertulis: Janganlah engkau berkata
jahat terhadap pemimpin bangsamu!"
6Dan karena mengetahui bahwa satu bagian

adalah golongan Saduki dan yang lainnya
golongan Farisi, maka Paulus berseru di dalam
sanhedrin itu, "Hai para pria, saudara-saudara,
aku adalah seorang Farisi, anak seorang Farisi;
aku diadili berkenaan dengan pengharapan
dan kebangkitan orang mati."
7Dan setelah dia mengatakan hal itu, maka

timbullah perselisihan di antara orang-orang
Farisi dan orang-orang Saduki, dan kumpulan
orang itu terbagi.
8Sebab orang-orang Saduki memang berkata

tidak ada kebangkitan, tidak pula malaikat
ataupun roh, sedangkan orang-orang Farisi
mengakui keduanya.
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9Dan terjadilah keributan besar, dan sambil

bangkit para ahli torat dari golongan Farisi
membantah dengan keras sambil berkata,
"Kami tidak menemukan apa pun yang jahat
pada orang ini; dan jika roh atau malaikat
telah berbicara kepadanya, janganlah kita
menentang Allah (Elohim - 0)."
10Dan ketika terjadi pertengkaran yang

besar, karena takut jangan-jangan Paulus akan
dikoyak-koyak oleh mereka, maka perwira
itu memerintahkan sepasukan prajurit untuk
turun merebutnya dari tengah-tengah mereka
dan membawanya ke markas.
11Dan pada malam yang berikutnya,

sambil berdiri di dekatnya, Tuhan berkata,
"Teguhkanlah hatimu, Paulus! Sebab
sebagaimana engkau telah bersaksi dengan
sungguh-sungguh hal-hal mengenai Aku di
Yerusalem, demikianlah pula seharusnya
engkau bersaksi di Roma."
12Dan ketika siang hari tiba, sambil membuat

persekongkolan, beberapa orang Yahudi
bersumpah pada dirinya sendiri dengan
berkata tidak makan tidak pula minum sampai
mereka dapat membunuh Paulus.
13Dan mereka yang membuat

persekongkolan itu ada lebih dari empat puluh
orang,
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14 yang sambil mendatangi imam-imam

kepala dan para tua-tua, mereka berkata,
"Kami telah bersumpah pada diri sendiri
dengan sumpah tidak akan makan apa pun
sampai kami dapat membunuh Paulus.
15Oleh karena itu sekarang, jelaskanlah

kepada perwira itu bersama sanhedrin, supaya
besok ia membawa dia turun kepadamu,
seperti yang akan segera mengambil
keputusan dengan lebih teliti hal-hal mengenai
dirinya, dan sebelum ia mendekat, kami siap
untuk membunuhnya."
16Namun setelah mendengar rencana

penyergapan itu, anak laki-laki dari saudara
perempuan Paulus, sambil datang dan masuk
ke dalam markas, ia melaporkannya kepada
Paulus.
17Dan, sambil memanggil satu dari para

perwira bawahan, Paulus berkata, "Bawalah
anak muda ini kepada perwira karena
dia mempunyai sesuatu untuk melapor
kepadanya."
18Selanjutnya memang, sambil mengantar, ia

membawanya kepada perwira itu dan berkata,
"Paulus, seorang tahanan, setelah memanggil,
ia meminta aku supaya membawa anak muda
ini kepadamu karena mempunyai sesuatu
untuk dibicarakan denganmu."
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19Dan, sambil memegang tangannya

dan menarik ke arah dirinya, perwira itu
menanyainya, "Apa gerangan yang engkau
memiliki untuk melaporkannya kepadaku?"
20Dan dia berkata, "Orang-orang Yahudi

telah bersepakat untuk meminta engkau
supaya besok engkau membawa Paulus turun
ke sanhedrin seolah-olah seperti akan segera
menyidik sesuatu dengan lebih teliti mengenai
dirinya.
21Oleh karena itu, janganlah engkau terbujuk

oleh mereka, karena lebih dari empat puluh
orang pria dari antara mereka, yang telah
bersumpah kepada diri mereka sendiri tidak
makan maupun minum, siap menyergapnya
hingga mereka dapat membunuhnya. Dan
sekarang mereka sedang bersiap-siap
menantikan persetujuan dari engkau."
22Kemudian sesungguhnya, perwira itu

membiarkan anak muda itu pulang dengan
berpesan agar tidak menceritakan kepada
siapa pun, "Bahwa hal-hal ini engkau telah
menjelaskannya kepadaku."
23Dan, setelah memanggil dua orang perwira

bawahan, dia berkata, "Siapkanlah dua ratus
prajurit dan tujuh puluh penunggang kuda
dan dua ratus penyandang lembing agar dari
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jam ketiga malam ini, mereka dapat berjalan
sampai ke Kaisarea,"
24 juga agar menyiapkan hewan tunggangan,

supaya setelah menunggangkan Paulus,
mereka dapat membawa dia dengan aman
kepada Feliks, gubernur itu;
25 seraya menulis sepucuk surat yang berisi

hal sebagai berikut,
26 "Klaudius Lisias, kepada yang terhormat

Gubernur Feliks, salam.
27Setelah ditangkapnya orang ini oleh orang-

orang Yahudi dan karena akan segera dibunuh
oleh mereka, maka sambil mendatangi mereka
dengan sepasukan prajurit, aku melepaskan
dia karena mendapati bahwa dia adalah
seorang Romawi.
28Dan dengan maksud untuk mengetahui

alasan yang karenanya mereka melontarkan
tuduhan kepadanya, maka aku membawa dia
ke sanhedrin mereka.
29Dialah yang aku dapati tertuduh berkaitan

dengan masalah-masalah torat mereka, tetapi
yang tidak terancam tuntutan apa pun yang
layak untuk mati ataupun pembelengguan.
30Namun, ketika kepadaku dilaporkan

akan segera terjadi persekongkolan oleh
orang-orang Yahudi melawan orang ini, maka
aku segera mengirim dia kepadamu juga
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memerintahkan kepada para pendakwanya
supaya menyatakan perkara-pekara yang
melawan dia ke hadapanmu. Sampai jumpa!"
31Kemudian sesungguhnya, setelah

mengambil Paulus sesuai dengan yang
diperintahkan kepada mereka, pada malam
hari itu para prajurit membawanya ke
Antipatris.
32Dan pada keesokan harinya mereka

kembali ke markas, setelah mengizinkan para
penunggang kuda itu melanjutkan perjalanan
bersamanya,
33 yang ketika masuk ke Kaisarea, dan

sambil memberikan surat itu kepada gubernur,
mereka pun menghadapkan Paulus kepadanya.
34Dan gubernur itu, setelah membacanya

dan bertanya dari provinsi mana, dan setelah
meneliti bahwa dia berasal dari Kilikia,
35 dia berkata, "Aku akan mendengarkan

engkau, bilamana para pendakwamu pun telah
tiba di sini." Dia juga memerintahkannya untuk
ditahan di markas besar Herodes.

24
1Dan sesudah lima hari, turunlah Imam
Besar Ananias bersama para tua-tua

dan Tertulus yang adalah seorang juru bicara;
mereka mengungkapkan kepada gubernur
hal-hal melawan Paulus.
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2Dan setelah dia dipanggil, Tertulus mulai

mendakwa sambil berkata, "Setelah mencapai
banyak perdamaian melalui engkau dan
keberhasilan-keberhasilan yang telah terjadi
bagi bangsa ini karena gagasan-gagasanmu,
3 juga dalam segala cara dan di setiap tempat

kami menyambutnya dengan segala ucapan
syukur, ya Feliks yang mulia.
4Dan, supaya tidak mengganggu engkau

lebih lama lagi, aku memohon agar engkau
mendengarkan kami secara singkat dalam
kebaikanmu.
5Sebab setelah mendapati orang ini sebagai

pembuat onar, dan yang menggerakkan
perselisihan di antara semua orang Yahudi di
seluruh dunia, juga seorang pemimpin sekte
orang-orang Nasrani,
6 yang juga berusaha untuk mencemarkan

bait suci, juga yang telah kami tangkap,
bahkan sesuai dengan torat kami, kami
bermaksud menghakiminya.
7Namun Lisias, perwira itu, ketika datang,

ia merebutnya dengan kekuatan penuh dari
tangan kami,
8 seraya memerintahkan agar para

pendakwanya datang kepada engkau;
yang dari padanya engkau sendiri akan
dapat memeriksa mengenai segala hal ini,
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sehingga mengetahui apa yang kami tuduhkan
kepadanya.
9Dan orang-orang Yahudi pun menyetujui

ketika menegaskan hal ini seharusnya
demikian."
10Dan, setelah gubernur itu memberi isyarat

kepadanya untuk berbicara, Paulus menjawab,
"Karena mengetahui engkau yang menjadi
hakim bagi bangsa ini sejak bertahun-tahun,
maka aku dengan penuh kegembiraan
membela diriku sendiri akan hal-hal yang
berkenaan dengan diriku.
11Sebab engkau dapat mengetahui, bahwa

hal-hal itu berlangsung terhadapku tidak
lebih dari dua belas hari sejak aku naik untuk
beribadah di Yerusalem,
12 dan mereka tidak mendapati aku sedang

berdebat dengan seseorang atau melakukan
penghasutan terhadap kerumunan orang, baik
di dalam bait suci maupun di dalam sinagoga,
atau di seluruh kota.
13Mereka pun tidak mampu membuktikan

tentang apa yang sekarang mereka
menuduhkannya kepadaku.
14Namun aku mengakui hal ini kepadamu,

bahwa sesuai dengan Jalan yang mereka sebut
sekte, demikianlah aku beribadah kepada Allah
(Elohim - 2316) leluhurku, dengan memercayai
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semua yang telah tertulis di dalam torat dan
para nabi,
15 sambil memiliki pengharapan kepada Allah

(Elohim - 2316), yang hal ini mereka sendiri
juga nantikan, yaitu bahwa akan segera ada
kebangkitan orang mati, baik orang yang
benar maupun orang yang tidak benar.
16Dan dalam hal ini, aku melatih diriku

sendiri untuk selalu memiliki hati nurani yang
tidak tercela di hadapan Allah (Elohim - 2316)
maupun manusia.
17Dan bertahun-tahun aku telah hadir untuk

memberi sedekah dan persembahan bagi
bangsaku,
18 yang dalam hal-hal itu, beberapa orang

Yahudi dari Asia mendapati aku tengah
disucikan di dalam bait suci, bukan dengan
kerumunan orang, bukan pula dengan
keributan.
19Merekalah yang seharusnya hadir di

hadapanmu untuk mendakwa, sekiranya
mereka memiliki sesuatu hal terhadap aku.
20Atau biarlah orang-orang ini sendiri

mengatakannya, sekiranya mereka
menemukan suatu ketidakbenaran dalam
diriku ketika aku berdiri di hadapan sanhedrin,
21 kecuali mengenai suara ini yang aku

serukan selagi berdiri di antara mereka, yaitu
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tentang kebangkitan orang mati, maka hari ini
aku diadili oleh kamu."
22Dan ketika mendengar hal-hal ini, Feliks

menunda mereka, karena telah mengetahui
dengan tepat hal-hal mengenai Jalan itu
dengan berkata, "Bilamana Lisias, perwira
itu, datang, aku akan memutuskan hal-hal
mengenai kamu."
23Dan dia memberi perintah kepada perwira

bawahan itu untuk menjaga Paulus, dan untuk
memberi kelonggaran, dan tidak melarang
siapa pun teman-temannya untuk melayani
atau datang kepadanya.
24Dan setelah beberapa hari, ketika Feliks

datang bersama Drusila, istrinya, yang adalah
seorang Yahudi, dia menyuruh memanggil
Paulus dan mendengarkannya berkenaan
dengan iman kepada Mesias.
25Dan ketika dia memperbincangkan

mengenai kebenaran, penguasaan diri, dan
penghakiman yang akan segera terjadi,
karena merasa takut, Feliks menjawab, "Untuk
sekarang, pergilah! Namun bila ditemukan
saatnya, aku akan memanggil engkau."
26Dan bersamaan dengan itu pula,

karena berharap bahwa kepadanya akan
diberikan uang oleh Paulus agar ia dapat
membebaskannya, karena itu pulalah dia
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sering bercakap-cakap dengannya dengan
memanggilnya.
27Dan setelah jangka waktu dua tahun

digenapi, Feliks mendapatkan penggantinya
yaitu Perkius Festus. Dan, karena bermaksud
menunjukkan kemurahan hati pada orang-
orang Yahudi, maka Feliks membiarkan Paulus
terus terbelenggu.

25
1Kemudian, setelah memasuki provinsi
itu, sesudah tiga hari Festus naik ke

Yerusalem dari Kaisarea.
2Dan, kepadanya imam besar dan para

pemuka bangsa Yahudi mengungkapkan
hal-hal melawan Paulus; dan mereka
mendesaknya
3 dengan meminta kemurahan hati

terhadapnya, supaya dia bersedia
mengirimkannya ke Yerusalem, untuk
melaksanakan penyergapan, agar dapat
membunuhnya di tengah jalan.
4Kemudian Festus menjawab bahwa

sesungguhnya Paulus tetap ditahan di
Kaisarea, dan dia sendiri akan segera
berangkat secepatnya.
5Dia berkata, "Karena itu, siapa di antara

kamu yang mampu, dengan pergi turun
bersama biarlah mereka mendakwanya,
sekiranya ada sesuatu pada orang ini."
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6Dan setelah menetap di antara mereka

lebih dari sepuluh hari, setelah pergi turun
ke Kaisarea, pada keesokan harinya, seraya
duduk di kursi pengadilan dia memerintahkan
agar Paulus dihadapkan.
7Dan ketika dia datang, orang-orang

Yahudi yang turun dari Yerusalem berdiri
mengelilinginya sambil membawa tuduhan-
tuduhan yang banyak dan berat terhadap
Paulus, yang mereka tidak dapat buktikan,
8 sementara dia sendiri membela dirinya,

"Tidak satu pun aku berdosa, baik terhadap
torat bangsa Yahudi, maupun terhadap bait
suci, atau terhadap kaisar."
9Namun, karena ingin menunjukkan

kemurahan hati kepada orang-orang Yahudi,
sambil menjawab dia berkata kepada Paulus,
"Maukah engkau yang naik ke Yerusalem untuk
dihakimi di sana, di hadapanku, sehubungan
dengan hal-hal ini?"
10Namun Paulus berkata, "Aku berdiri di

hadapan kursi pengadilan kaisar, tempat
seharusnya aku dihakimi. Aku tidak menyalahi
bangsa Yahudi apa pun, sebagaimana pula
yang engkau ketahui sepenuhnya dengan baik.
11Sebab jika sesungguhnya aku bersalah dan

telah melakukan sesuatu yang layak dihukum
mati, aku tidak menolak untuk mati. Namun
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jika tidak ada apa pun yang dengan hal-hal itu
mereka menuduhkan kepadaku, maka tidak
ada seorang pun berkuasa menyerahkan aku
kepada mereka. Aku mengajukan banding
kepada kaisar!"
12Kemudian, setelah berunding dengan

sanhedrin, Festus menjawab, "Engkau telah
mengajukan banding kepada kaisar, engkau
harus meneruskannya!"
13Dan setelah berlalu beberapa hari, Raja

Agripa dan Bernike datang ke Kaisarea untuk
mengucapkan selamat kepada Festus.
14Dan ketika mereka menetap di sana

beberapa hari, Festus mengemukakan hal-hal
mengenai Paulus kepada raja, dengan berkata,
"Ada seorang pria yang ditinggalkan oleh
Feliks sebagai tahanan.
15Mengenai dia, ketika aku berada di

Yerusalem, para imam kepala dan para tua-tua
Yahudi telah mengungkapkannya sambil
meminta hukuman bagi dia.
16Kepada mereka aku telah menjawab,

bahwa bukanlah kebiasaan orang-orang
Romawi dengan mudah menyerahkan
seseorang untuk dihukum sebelum si terdakwa
berhadapan muka dengan para pendakwa
dan mendapatkan tempat untuk membela diri
berkaitan dengan dakwaan itu.
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17Oleh karena itu, ketika mereka datang

bersama ke sini, dengan tidak melakukan
penundaan apa pun, hari berikutnya, sambil
duduk di kursi pengadilan, aku memerintahkan
untuk menghadapkan orang itu.
18Mengenai dia, para pendakwa itu, setelah

berdiri, tidak mengajukan dakwaan apa pun
yang aku perkirakan,
19 sebaliknya beberapa pertanyaan yang

mereka ajukan kepadanya adalah mengenai
agama mereka sendiri dan mengenai
seseorang, YESUS, yang telah mati, yang
Paulus akui hidup.
20Dan karena bingung mengenai

permasalahan ini, maka aku berkata, apakah
dia mau pergi ke Yerusalem supaya tentang
hal ini diadili di sana pula.
21Namun, Paulus mengajukan banding

supaya perkaranya dibawa ke pengadilan
Kaisar Agustus, maka aku memerintahkan agar
ia ditahan sampai aku dapat mengirimkannya
kepada kaisar."
22Dan Agripa berkata kepada Festus, "Aku

sendiri pun ingin mendengarkan orang itu."
Dan dia menjawab, "Besok engkau dapat
mendengarkan dia."
23 Lalu pada keesokan harinya, ketika

Agripa dan Bernike datang dengan penuh
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kemegahan, dan ketika memasuki ruang
pengadilan bersama para perwiranya dan juga
orang-orang terkemuka yang ada di kota itu,
dan ketika Festus memberi perintah, maka
Paulus dihadapkan.
24Dan Festus berkata, "Ya, Raja Agripa,

dan semua orang yang hadir bersama kami,
hai para pria, perhatikanlah orang ini, yang
mengenai dirinya seluruh kumpulan orang-
orang Yahudi, baik yang ada di Yerusalem
maupun yang ada di sini, telah memohon
kepadaku dengan meneriakkan bahwa dia
seharusnya tidak hidup lebih lama lagi.
25Namun aku, setelah mempelajarinya, dia

tidak melakukan apa pun yang layak untuk
hukuman mati, dan juga karena dia ini telah
mengajukan banding kepada Kaisar Agustus,
maka aku memutuskan untuk mengirimkan
dia.
26Mengenai dirinya itu, aku tidak mempunyai

sesuatu yang pasti untuk menuliskannya
kepada Kaisar (tuanku - 2962). Jadi, aku
menghadapkan dia kepada kamu, dan
terutama ke hadapanmu, ya Raja Agripa,
supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku
dapat menuliskan sesuatu.
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27Sebab bagiku kelihatannya tidak masuk

akal jika mengirimkan seorang tahanan tanpa
menyertakan pula tuduhan terhadapnya."

26
1Dan Agripa berkata kepada Paulus,
"Adalah diizinkan bagimu untuk

berbicara demi dirimu sendiri." Kemudian
sambil merentangkan tangannya, Paulus
membela dirinya,
2 "Sehubungan dengan segala hal yang

aku telah dituduh oleh orang-orang Yahudi,
ya Raja Agripa, aku menganggap diriku
berbahagia karena akan segera membela diri
di hadapanmu pada hari ini;
3 terutama sekali dengan keberadaan engkau

sebagai seorang yang mengetahui segala
sesuatu baik mengenai adat istiadat maupun
pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan
orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, aku
memohon kepadamu, supaya mendengarkan
aku dengan sabar.
4Selanjutnya memang, semua orang Yahudi

telah mengetahui jalan hidupku dari masa
mudaku, yang sejak awal telah berada di
tengah-tengah bangsaku di Yerusalem.
5Setelah mengenal aku sejak permulaan

--apabila mereka mau memberi kesaksian--
bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi



KISAH PARA RASUL 26.6–11 145

menurut sekte yang paling ketat dari agama
kami.
6Dan sekarang atas pengharapan akan janji

yang telah diberikan oleh Allah (Elohim -
2316) kepada para leluhur, aku berdiri untuk
dihakimi.
7Terhadap hal itu, dengan ketekunan siang

dan malam sambil beribadah, kedua belas
suku kami mengharapkannya agar datang.
Sehubungan dengan pengharapan inilah, ya
Raja Agripa, aku dituduh oleh orang-orang
Yahudi.
8Mengapa hal itu dianggap tak dapat

dipercaya di hadapanmu, jika sekiranya Allah
(Elohim - 2316) membangkitkan orang mati?
9Memang karena itu, aku pernah berpikir

dalam diriku sendiri untuk melakukan banyak
hal yang menentang terhadap Nama YESUS
dari Nazaret,
10 yang aku pun pernah melakukannya di

Yerusalem dan aku telah memenjarakan
banyak orang kudus dalam penjara, setelah
menerima wewenang dari imam-imam kepala,
bahkan aku memberi persetujuan ketika
mereka dihukum mati.
11Dan karena sering menghukum mereka

di setiap sinagoga, maka aku terus memaksa
mereka untuk menghujat, dan dengan
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kemarahan yang meluap-luap terhadap
mereka, aku juga menganiayanya sampai ke
kota-kota asing.
12Dan pada suatu saat, ketika menempuh

perjalanan ke Damaskus dengan wewenang
dan izin dari para imam kepala,
13 di tengah perjalanan itu, pada siang hari,

ya raja, aku melihat sebuah cahaya dari
langit lebih dari sinar matahari, yang bersinar
meliputi aku dan mereka yang bersamaku
ketika menempuh perjalanan itu.
14Dan ketika kami semuanya rebah ke

tanah, aku mendengar suatu suara yang
berbicara kepadaku dan yang berkata dalam
dialek Ibrani: Saul, Saul, mengapa engkau
menganiaya Aku? Sukar bagimu untuk
menendang ke tongkat runcing!
15Maka aku berkata: Siapakah Engkau,

Tuhan (Tuan - 2962)? Dan Tuhan (Dia - 2962)
berkata: Akulah YESUS, yang sedang engkau
aniaya.
16Namun bangunlah dan berdirilah di atas

kakimu, karena untuk inilah Aku tampak
kepadamu, untuk menetapkan engkau sebagai
pengawal dan saksi, baik mengenai hal-hal
yang telah engkau lihat, maupun hal-hal yang
akan Aku perlihatkan kepadamu,
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17 dengan memilih engkau dari bangsa ini

dan dari bangsa-bangsa lain, yang kepada
mereka Aku sekarang mengutus engkau,
18untuk membuka mata mereka agar berbalik

dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa
Satan kepada Allah (Elohim - 2316), supaya
mereka menerima penghapusan dosa dan
bagian warisan di antara orang-orang yang
telah dikuduskan oleh iman kepada-Ku.
19Atas dasar itu, ya Raja Agripa, aku tidak

pernah tidak taat terhadap penglihatan
surgawi itu.
20Sebaliknya, karena memberitakan supaya

mereka bertobat dan berbalik kepada Allah
(Elohim - 2316) seraya melakukan perbuatan-
perbuatan yang sesuai dengan pertobatan
itu, pertama-tama kepada orang-orang di
Damaskus dan di Yerusalem dan ke seluruh
negeri Yudea dan kepada bangsa-bangsa lain.
21Maka karena hal-hal ini, orang-orang

Yahudi berusaha membunuh aku setelah
menangkap aku di bait suci.
22Kemudian, karena memperoleh

pertolongan dari Allah (Elohim - 2316), aku
masih berdiri sampai hari ini untuk bersaksi,
baik kepada orang-orang kecil maupun kepada
orang-orang besar, dengan tidak mengatakan
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apa pun selain apa yang para nabi dan Musa
pun telah mengatakan akan segera terjadi,
23 yaitu bahwa Mesias harus menderita,

bahwa Dia harus menjadi yang pertama dari
kebangkitan dari antara orang mati, dan harus
segera memberitakan terang kepada umat ini
dan kepada bangsa-bangsa lain."
24Dan sementara dia menyampaikan

pembelaannya ini, Festus berkata dengan
suara nyaring, "Hai Paulus, engkau gila! Ilmu
yang banyak itu telah mengubah engkau
menjadi orang gila."
25Namun dia berkata, "Aku tidak gila,

ya Festus yang mulia, sebaliknya aku
mengemukakan perkataan tentang kebenaran
dan penguasaan diri!
26Sebab, raja tahu akan hal-hal ini, bahkan

ke hadapannya aku berbicara dengan berterus
terang, karena aku yakin tidak satu pun dari
hal-hal ini tersembunyi darinya, karena hal ini
bukanlah sesuatu yang terjadi di pelosok.
27Ya, Raja Agripa, apakah engkau percaya

kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau
percaya."
28Dan Agripa berkata kepada Paulus, "Sedikit

lagi engkau meyakinkan aku menjadi orang
Kristen!"
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29Dan Paulus berkata, "Aku berdoa kepada

Allah (Elohim - 2316), baik cepat maupun
lambat bukan hanya engkau, tetapi juga
semua orang yang mendengarkan aku hari
ini, menjadi sama seperti aku pula, kecuali
belenggu-belenggu ini."
30Dan setelah dia mengatakan semua hal ini,

bangkitlah raja dan gubernur serta Bernike
dan orang-orang yang duduk bersama mereka.
31Dan sambil menyingkir, mereka berbicara

seorang terhadap yang lain, dengan
mengatakan, "Orang ini tidak berbuat sesuatu
apa pun yang layak untuk kematiannya atau
pembelengguannya."
32Dan Agripa berkata kepada Festus, "Orang

itu sudah dapat dibebaskan jika sekiranya dia
tidak mengajukan banding kepada kaisar."

27
1Dan ketika diputuskan agar kami
berlayar ke Italia, mereka menyerahkan

baik Paulus maupun beberapa orang tahanan
lain kepada seorang perwira dengan nama
Yulius, dari pasukan Agustan.
2Dan setelah naik ke sebuah kapal dari

Adramitium yang akan segera berlayar di
sepanjang pantai Asia, kami pun berlayar,
sementara ikut bersama kami Aristarkhus,
seorang Makedonia dari Tesalonika.
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3 Pada hari berikutnya kami mendarat

di Sidon. Dan dengan menunjukkan
kasih manusiawi terhadap Paulus, Yulius
mengizinkannya untuk dikunjungi oleh
sahabat-sahabatnya agar mendapatkan
perawatan.
4Dan setelah bertolak dari sana, kami

berlayar dengan lindungan pulau Siprus karena
angin sakal.
5Dan setelah berlayar ke laut lepas di

seberang Kilikia dan Pamfilia, kami berlabuh di
Mira, di daerah Likia.
6Dan di sana, ketika mendapati sebuah kapal

dari Aleksandria yang hendak berlayar ke
Italia, perwira itu menempatkan kami di kapal
itu.
7Dan setelah berlayar sangat lambat selama

berhari-hari, dan karena sulit mencapai Knidus
dengan angin yang tidak mendukung kami,
kami berlayar dengan lindungan pulau Kreta
ke arah Salmone.
8Dan setelah menyusurinya dengan susah

payah, kami tiba di sebuah tempat tertentu
yang disebut Persinggahan Indah, yang di
dekatnya terdapat kota Lasea.
9Dan banyak waktu yang sudah terbuang,

dan kini pelayaran menjadi berbahaya,
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--karena sekarang puasa pun sudah berlalu--
maka Paulus memberi nasihat
10 sambil berkata kepada mereka, "Hai

para pria, aku melihat bahwa pelayaran ini
akan segera ditimpa dengan kerusakan dan
kerugian besar, bukan hanya muatan dan
kapalnya, tetapi juga jiwa kita."
11Namun, perwira itu lebih diyakinkan oleh

pemilik kapal dan nakhoda daripada apa yang
dikatakan oleh Paulus.
12Dan karena untuk menghadapi musim

dingin persinggahan itu tidak memadai, maka
sebagian besar dari mereka memberi saran
agar berlayar dari sana, kalau-kalau mereka
dapat tiba di Feniks untuk melewati musim
dingin, yaitu sebuah pelabuhan di pulau Kreta,
yang menghadap ke arah barat daya dan ke
arah barat laut.
13Dan ketika angin selatan bertiup sepoi-

sepoi, karena menganggap telah mencapai
tempat tujuan, dengan mengangkat jangkar,
mereka berlayar menyusur pulau Kreta.
14Namun tidak lama setelah itu, berembuslah

ke arahnya angin badai, yang disebut
Euroklidon.
15Dan ketika kapal itu terperangkap dan

tidak sanggup maju menerjang angin itu,
dengan pasrah kami terombang-ambing.
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16Dan sambil bergerak di balik lindungan

sebuah pulau kecil yang disebut Klauda,
dengan susah payah kami dapat menguasai
sekoci kapal itu,
17 yang setelah mengereknya, mereka

mempergunakannya dengan penopang-
penopang untuk mengokohkan kapal itu
karena ketakutan jangan sampai mereka pun
terdampar di Sirtis; sementara menurunkan
layar mereka terus terombang-ambing
sedemikian rupa.
18Dan, karena kami diterpa badai dengan

dahsyat, pada hari berikutnya mereka
membuang muatan kapal.
19Dan pada hari yang ketiga kami membuang

peralatan kapal dengan tangan kami sendiri.
20Namun, karena baik matahari maupun

bintang-bintang tidak tampak selama beberapa
hari, dan karena bukan badai yang kecil yang
menerpa kami, maka semua harapan agar
kami selamat, telah lenyap.
21Dan setelah waktu berlalu sekian lama

tanpa makan, lalu sambil berdiri di tengah-
tengah mereka, Paulus berkata, "Hai para pria,
sungguh seharusnya taat kepadaku untuk
tidak berlayar dari Kreta sehingga mengalami
kerusakan dan kerugian ini.
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22Namun sekarang, aku menyarankan kamu

untuk tetap tegar, karena tidak ada satu jiwa
pun dari antara kamu yang akan binasa,
kecuali kapal ini.
23Sebab tadi malam seorang malaikat Allah

(Elohim - 2316), yang memiliki aku dan yang
kepada-Nya aku beribadah, berdiri di sisiku
24 sambil mengatakan: Janganlah takut,

hai Paulus! Di hadapan kaisarlah seharusnya
engkau berdiri. Dan lihatlah, Allah (Elohim -
2316) telah menyerahkan kepadamu semua
orang yang berlayar bersamamu.
25Sebab itu, tegarlah hai para pria! Sebab

aku percaya kepada Allah (Elohim - 2316),
bahwa demikianlah akan terjadi, sesuai
dengan apa yang telah dikatakan kepadaku.
26Bagaimanapun juga, seharusnyalah kita

damparkan di salah satu pulau."
27Dan ketika malam yang keempat belas

tiba, tatkala kami masih terombang-ambing
di laut Adriatik, kira-kira pada tengah malam
para awak kapal mengira ada sesuatu seperti
sebuah negeri sedang mendekat kepada
mereka.
28Dan setelah mengukur kedalaman air,

mereka mendapatinya dua puluh depa. Dan
dengan maju sedikit serta mengukur lagi,
mereka mendapati lima belas depa.
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29Namun karena takut jangan-jangan

mereka akan kandas di atas tempat yang tidak
rata, setelah membuang empat jangkar dari
buritan, mereka tetap berharap agar siang
segera tiba.
30Dan ketika para awak kapal itu berusaha

melarikan diri dari kapal bahkan dengan
menurunkan sekoci ke laut, dengan dalih
seolah-olah akan segera membuang
jangkar-jangkar dari haluan,
31maka Paulus berkata kepada perwira dan

prajurit-prajurit itu, "Jika orang-orang ini tidak
tinggal di kapal, maka kamu tidak mungkin
diselamatkan."
32Kemudian, prajurit-prajurit itu memotong

tali-tali sekoci itu dan membiarkannya hanyut.
33Dan ketika hari akan segera menjadi

siang, Paulus menasihati agar semua orang
mengambil makanan, sambil berkata, "Setelah
menunggu, inilah hari keempat belas kamu
terus berpuasa dengan tidak makan apa pun.
34Sebab itu aku meminta agar kamu

makan makanan, karena ini adalah demi
keselamatanmu, sebab tidak sehelai rambutmu
pun akan jatuh dari kepalamu."
35Dan setelah mengatakan hal ini dan

mengambil roti, dia mengucap syukur kepada
Allah (Elohim - 2316) di hadapan semua orang
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itu. Dan setelah memecah-mecahkannya, dia
mulai makan.
36Dan dengan merasa gembira, mereka

semua pun makan makanan.
37Dan kami, seluruh jiwa di kapal itu,

berjumlah dua ratus tujuh puluh enam orang.
38Dan setelah dikenyangkan oleh makanan,

mereka meringankan kapal itu dengan
membuang gandum ke laut.
39Dan ketika hari menjadi siang, mereka

tidak menyadari ada daratan, tetapi mereka
mengamat-amati ada sebuah teluk yang
memiliki pantai, yang mereka pertimbangkan
untuk ke sana sekiranya mereka mampu
mengemudikan kapal itu.
40Dan sambil mencampakkan jangkar-

jangkar, mereka meninggalkannya di dalam
laut. Pada saat yang sama, sambil melepaskan
tali-tali kemudi dan menaikkan layar depan
terhadap angin yang berembus, mereka
mengarahkannya ke pantai.
41Dan setelah tiba di sebuah tempat

pertemuan antara dua laut, mereka
mengandaskan kapal itu, dan haluannya
memang tetap tidak bergerak karena
menancap kuat, tetapi buritannya terlepas
oleh hantaman gelombang.
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42Dan rencana para prajurit itu adalah bahwa

mereka akan membunuh para tahanan agar
tidak seorang pun dapat melarikan diri dengan
berenang.
43Namun dengan maksud untuk

menyelamatkan Paulus, perwira itu
menggagalkan maksud mereka, dan dia
memerintahkan orang-orang yang dapat
berenang agar terjun lebih dahulu menuju ke
darat,
44 dan yang selebihnya, ada yang di atas

papan, dan ada yang di atas sesuatu dari kapal
itu. Dan terjadilah demikian, semua orang
terselamatkan sampai ke darat.

28
1Dan setelah terselamatkan, mereka
kemudian mengetahui bahwa pulau itu

disebut Malta.
2Dan orang-orang barbar menunjukkan

kasih manusiawi yang tidak biasa terhadap
kami, sebab mereka menyambut kami semua
dengan menyalakan api unggun karena
turunnya hujan dan karena cuaca dingin.
3Adapun Paulus, ketika mengumpulkan

seberkas ranting dan meletakkannya di atas
api, seekor ular berbisa yang keluar dari panas
itu telah menggigit tangannya.
4Dan ketika orang-orang barbar itu melihat

binatang berbisa itu tergantung pada
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tangannya, mereka berkata seorang terhadap
yang lain, "Pastilah dia ini seorang pembunuh,
yang walaupun telah terselamatkan dari laut,
keadilan tidak akan membiarkannya hidup."
5Kemudian sesungguhnya, dengan

mengibaskan binatang berbisa itu ke dalam
api, dia tidak menderita apa pun yang luka.
6Dan, mereka menantikan dia akan segera

membengkak atau roboh, mati seketika itu
juga. Namun setelah cukup lama mereka
menanti dan melihat, tidak ada sesuatu pun
yang tidak wajar terjadi padanya, maka seraya
berubah pikiran, mereka mengatakan bahwa
dia adalah seorang dewa.
7Dan di sekitar tempat itu terdapat tanah

dari pemuka pulau dengan nama Publius, yang
menyambut kami, dia dengan ramah memberi
tumpangan selama tiga hari.
8Dan terjadilah, ayah Publius sedang

terbaring karena diserang oleh demam dan
disentri, yang untuknya, sambil masuk dan
berdoa seraya menumpangkan tangan ke
atasnya, Paulus menyembuhkannya.
9Setelah terjadinya hal ini, orang-orang

selebihnya pun, yang menderita kelemahan-
kelemahan tubuh di pulau itu, datang dan
disembuhkan.
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10Mereka jugalah yang menghormati kami

dengan berbagai penghargaan, bahkan ketika
siap berlayar, mereka menyediakan sesuatu
untuk keperluan kami.
11Dan setelah tiga bulan melewati musim

dingin di pulau itu, kami berlayar dengan
sebuah kapal dari Aleksandria dengan lambang
Dioskuri.
12Dan setelah mendarat di Sirakusa, kami

tinggal selama tiga hari.
13Dari sana, dengan menyusuri pantai

kami tiba di Regium. Dan sesudah satu hari,
bertiuplah angin selatan. Pada hari kedua kami
tiba di Putioli,
14 tempat di mana setelah menjumpai

saudara-saudara, kami diminta untuk
tinggal pada mereka selama tujuh hari, dan
demikianlah kami pergi ke Roma.
15Dan saudara-saudara di sana, setelah

mendengar tentang kami, mereka datang
menjumpai kami sampai ke Forum Apius dan
Tres Taberne, yang setelah menyaksikannya,
sambil mengucap syukur kepada Allah (Elohim
- 2316), Paulus memperoleh kekuatan hati.
16Dan ketika kami tiba di Roma, perwira

itu menyerahkan para tahanan ke komandan
markas, sedangkan Paulus diizinkan tinggal
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secara sendiri, bersama prajurit yang
mengawalnya.
17Dan terjadilah, setelah tiga hari Paulus

mengumpulkan orang-orang Yahudi yang
terkemuka, dan setelah mereka datang
berkumpul, ia berkata kepada mereka, "Hai
para pria, saudara-saudara, aku yang tidak
melakukan apa pun yang bertentangan
dengan masyarakat atau adat-istiadat leluhur,
telah diserahkan ke tangan orang-orang Roma
sebagai tahanan dari Yerusalem,
18 yang setelah memeriksa, mereka

bermaksud melepaskan aku, karena tidak ada
satu pun penyebab hukuman mati bagiku.
19Namun, karena orang-orang Yahudi

menentangnya, aku terpaksa mengajukan
banding kepada kaisar, bukan sebagai orang
yang mempunyai sesuatu untuk menuduh
bangsaku.
20Untuk alasan inilah kemudian, aku

menasihati kamu supaya melihat dan berbicara
denganmu. Sebab demi pengharapan
orang-orang Israel, aku diikat belenggu ini."
21Dan mereka berkata kepadanya, "Kami

tidak menerima surat-surat apa pun dari Yudea
mengenai engkau ataupun seseorang yang
datang dari antara saudara-saudara telah
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memberitahukan atau mengatakan sesuatu
yang jahat mengenai engkau.
22Namun kami menganggap layak

untuk mendengar dari engkau, apa yang
sesungguhnya engkau pikirkan; karena
mengenai sekte ini, bagi kami hal itu telah
menjadi maklum, bahwa dia ditentang di
mana-mana."
23Dan dengan menentukan suatu hari

baginya, datanglah kepadanya lebih banyak
orang ke tempat tumpangan itu, terhadap
mereka dia menjelaskan dengan memberi
kesaksian yang sebenarnya akan kerajaan
Allah (Elohim - 2316), dan meyakinkan
mereka akan hal-hal mengenai YESUS, baik
berdasarkan hukum Musa maupun para nabi,
mulai sejak pagi sampai petang.
24Dan beberapa orang memang dapat

diyakinkan oleh apa yang dikatakannya, tetapi
beberapa tetap tidak percaya.
25Dan mereka pun berpencar karena

seorang dengan yang lain berbeda pendapat
ketika Paulus mengatakan satu perkataan,
"Sesungguhnya Roh Kudus berbicara melalui
Nabi Yesaya kepada leluhur kita,
26 dengan mengatakan: Pergilah kepada

bangsa ini dan katakanlah: Dengan
pendengaran kamu akan mendengar, tetapi
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kamu sekali-kali tidak mengerti; dan dengan
melihat kamu akan melihat, tetapi kamu
sekali-kali tidak memahami.
27Sebab hati bangsa ini sudah dikeraskan,

dan mereka mendengar dengan telinga yang
berat, dan mereka menutup matanya, agar
jangan mereka melihat dengan mata dan
mendengar dengan telinga dan mengerti
dengan hati dan mereka berbalik dan Aku
akan menyembuhkan mereka.
28Oleh karena itu, biarlah diketahui olehmu,

bahwa keselamatan dari Allah (Elohim - 2316)
sudah disampaikan kepada bangsa-bangsa
lain, dan mereka mendengarkannya."
29Dan setelah dia mengatakan hal-hal ini,

pergilah orang-orang Yahudi itu dengan
membawa banyak perdebatan di antara
mereka sendiri.
30Dan Paulus tinggal selama dua tahun

penuh di rumah yang disewanya sendiri dan
dia menyambut semua orang yang berkunjung
kepadanya,
31 sambil memberitakan kerajaan Allah

(Elohim - 2316) dan mengajarkan hal-hal
mengenai Tuhan YESUS Kristus, dengan segala
kebebasan tanpa gangguan.



Roma

1
1 Paulus, hamba YESUS Kristus, rasul yang
terpanggil, yang dipisahkan bagi injil Allah

(Elohim - 2316)
2 yang telah Dia janjikan sebelumnya melalui

para nabi-Nya dalam kitab-kitab kudus,
3 tentang Putra-Nya yang menurut daging

berasal dari benih Daud,
4 yang dengan kuasa, menurut Roh

kekudusan melalui kebangkitan dari antara
yang mati, telah ditentukan sebagai Putra
Allah (Elohim - 2316), yaitu YESUS Kristus
Tuhan kita.
5Melalui Dia kami telah menerima anugerah

dan kerasulan supaya ada ketaatan iman demi
Nama-Nya di antara segala bangsa,
6 yang di antara mereka kamu juga termasuk

yang dipanggil sebagai milik YESUS Kristus.
7Kepada semua orang yang berada di Roma,

yang dikasihi Allah (Elohim - 2316), yang
terpanggil ke dalam orang-orang kudus.
Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari
Allah (Elohim - 2316), Bapa kita, dan dari
Tuhan YESUS Kristus.
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8 Pertama-tama, aku sungguh mengucap

syukur kepada Allahku (Elohimku - 2316)
melalui YESUS Kristus demi kamu semua,
karena imanmu sedang diberitakan ke seluruh
dunia.
9Sebab Allah (Elohim - 2316) adalah saksiku

--yang kepada-Nya aku beribadah dengan
rohku dalam injil Putra-Nya-- betapa tidak
henti-hentinya aku menyebut kamu
10 senantiasa dalam doa-doaku, sambil

memohon kalau-kalau sekarang pada akhirnya
aku dimungkinkan untuk datang kepadamu
dalam kehendak Allah (Elohim - 2316).
11Sebab aku sedang rindu untuk melihat

kamu, agar aku dapat membagikan kepadamu
suatu karunia rohani sehingga kamu
diteguhkan,
12 dan itu berarti supaya dapat terhibur

bersama di antara kamu melalui iman seorang
dengan yang lain, baik imanmu maupun
imanku.
13Namun saudara-saudara, aku tidak

menghendaki kamu tidak mengetahui, bahwa
aku sering bermaksud untuk datang kepadamu
--tetapi terhalang hingga sekarang-- supaya
aku juga memperoleh suatu buah dari
antara kamu, sebagaimana juga dari antara
bangsa-bangsa lain.
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14Aku adalah pengutang, baik kepada orang-

orang Yunani, maupun kepada orang-orang
barbar, baik kepada orang-orang bijak maupun
kepada orang-orang bodoh.
15Demikianlah hal itu menurut aku yang

berhasrat untuk menginjil, bahkan kepada
kamu orang-orang yang ada di Roma.
16Sebab aku tidak menjadi malu akan Injil

Kristus, karena Injil itu adalah kuasa Allah
(Elohim - 2316) untuk keselamatan bagi setiap
orang yang percaya, baik pertama-tama bagi
orang Yahudi, maupun bagi orang Yunani.
17Sebab, di dalamnya kebenaran Allah

(Elohim - 2316) sedang disingkapkan dari
iman kepada iman, sebagaimana telah tertulis,
"Dan orang yang benar akan hidup atas dasar
iman."
18Sebab murka Allah (Elohim - 2316)

sedang disingkapkan dari surga terhadap
setiap ketidaksalehan dan ketidakadilan
orang-orang yang menindas kebenaran
dengan ketidakadilan.
19Sebab apa yang diketahui tentang Allah

(Elohim - 2316) adalah nyata di antara
mereka, karena Allah (Elohim - 2316) telah
menyatakannya kepada mereka.
20Sebab apa yang tidak tampak dari

pada-Nya sejak penciptaan dunia, sedang
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dilihat dengan jelas untuk dipahami dari hasil
karya-Nya, baik kuasa yang kekal maupun
keilahian-Nya, sehingga mereka tidak dapat
berdalih.
21Sebab, sekalipun telah mengenal Allah

(Elohim - 2316), mereka tidak memuliakan Dia
sebagai Allah (Elohim - 2316) atau mengucap
syukur, sebaliknya mereka diserahkan kepada
kesia-siaan oleh pikiran-pikiran mereka, dan
hati mereka yang tanpa pengertian telah
digelapkan.
22Dengan mengaku diri bijak, mereka telah

dibuat bodoh
23 dan menukar kemuliaan Allah (Elohim -

2316) yang tidak fana dengan keserupaan
gambar yang fana dari manusia dan burung-
burung dan binatang berkaki empat dan
binatang melata.
24Oleh sebab itu pula, Allah (Elohim -

2316) telah menyerahkan mereka dengan
keinginan-keinginan hati mereka kepada
kenajisan untuk mencemarkan tubuh mereka
di antara mereka sendiri,
25 yang telah menukar kebenaran Allah

(Elohim - 2316) dengan kepalsuan, dan telah
menyembah serta beribadah kepada makhluk
ciptaan, selain yang menciptakan, yaitu yang
terberkati sampai selamanya. Amin.
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26Sehubungan dengan itu, Allah (Elohim

- 2316) telah menyerahkan mereka kepada
hawa nafsu kehinaan, karena bahkan orang-
orang perempuan mereka telah menukar
fungsi yang alami dengan apa yang melawan
alam.
27Dan sama seperti itu pula para lelaki,

dengan meninggalkan persetubuhan yang
alami bersama yang perempuan, para lelaki
dengan para lelaki terbakar oleh birahi mereka
seorang terhadap yang lain sambil melakukan
perbuatan mesum dan seraya menerima di
dalam diri mereka ganjaran yang seharusnya
atas kesesatan mereka.
28Dan sebagaimana mereka tidak setuju

untuk menerima Allah (Elohim - 2316)
dengan pengetahuan mereka, maka Allah
(Elohim - 2316) telah menyerahkan mereka
kepada pikiran yang tercela untuk melakukan
perkara-perkara yang tidak sepatutnya,
29 setelah dipenuhi dengan semua

ketidakadilan, percabulan, kejahatan,
keserakahan, kedengkian, penuh dengan
iri hati, pembunuhan, pertengkaran, tipu
muslihat, dendam, penghasut,
30 pemfitnah, pembenci Allah (Elohim - 2319),

bengis, takabur, pembual, pembuat kejahatan,
tidak taat kepada orang tua,
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31 tidak berakal, tidak setia, tidak berkasih

sayang, keras kepala, tidak berkemurahan,
32 yang walaupun telah mengetahui

sepenuhnya peraturan Allah (Elohim - 2316),
bahwa mereka yang melakukan hal-hal
seperti itu layak mati, mereka bukan saja
melakukannya, tetapi juga setuju dengan
orang-orang yang melakukan.

2
1Oleh karena itu, engkaulah orang yang
tak termaafkan, hai manusia, yakni setiap

orang yang menghakimi; karena dengan
apa engkau menghakimi orang lain, engkau
sedang menghukum dirimu sendiri, sebab
yang menghakimi, engkau sedang melakukan
hal-hal yang sama.
2Namun, kami mengetahui bahwa

penghakiman Allah (Elohim - 2316) adalah
sesuai dengan kebenaran terhadap mereka
yang melakukan hal-hal seperti itu.
3Dan, apakah engkau memperhitungkan hal

ini, hai manusia --orang yang menghakimi
mereka yang melakukan hal-hal seperti itu
sambil melakukannya juga-- bahwa engkau
akan luput dari penghakiman Allah (Elohim -
2316)?
4Atau, apakah engkau menganggap remeh

kekayaan kebaikan dan kelapangan hati serta
kesabaran-Nya dengan tidak menyadari bahwa
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kebaikan Allah (Elohim - 2316) menuntun
engkau kepada pertobatan?
5Namun berhubung dengan keras kepalamu

dan hati yang tidak bertobat, kamu sedang
menimbun murka atas dirimu sendiri pada
hari kemurkaan dan penyingkapan pengadilan
Allah (Elohim - 2316);
6 yang akan membalas kepada setiap orang

sesuai dengan perbuatannya.
7Di satu pihak bagi mereka yang mencari

hidup yang kekal sesuai dengan ketabahan
akan perbuatan yang baik, yaitu kemuliaan
dan kehormatan dan kebakaan.
8Di pihak lain bagi mereka yang karena

persaingan bahkan dengan benar-benar tidak
percaya kepada kebenaran sebaliknya dengan
yakin terhadap ketidakadilan: kemarahan dan
murka,
9 kesukaran dan kesulitan atas setiap jiwa

manusia yang mengerjakan kejahatan,
pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang
Yunani.
10Namun kemuliaan dan kehormatan dan

damai sejahtera bagi setiap orang yang
mengerjakan apa yang baik, pertama-tama
bagi orang Yahudi, dan juga bagi orang
Yunani,
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11 karena di hadapan Allah (Elohim - 2316)

tidak ada pengistimewaan.
12Sebab siapa saja yang berbuat dosa tanpa

torat, mereka akan binasa tanpa torat juga,
dan siapa saja yang berbuat dosa di bawah
torat, mereka akan dihakimi melalui torat.
13Sebab bukan para pendengar torat yang

benar di hadapan Allah (Elohim - 2316), tetapi
para pelaku torat akan dibenarkan.
14Sebab bilamana bangsa-bangsa yang tidak

memiliki torat dapat melakukan hal-hal torat
secara alamiah, maka mereka yang tidak
memiliki torat adalah torat bagi diri mereka
sendiri.
15Siapa yang menunjukkan perbuatan

torat yang tertulis di dalam hati mereka,
hati nurani mereka memberi kesaksian, dan
pemikiran-pemikiran itu menuduh di antara
yang satu terhadap yang lain ataupun saling
membela diri
16 pada hari ketika Allah (Elohim - 2316)

menghakimi apa yang tersembunyi dari
manusia sesuai dengan injilku melalui YESUS
Kristus.
17 Lihatlah, kamu disebut Yahudi dan

bersandar pada torat dan bermegah dalam
Allah (Elohim - 2316),
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18 dan mengenal kehendak-Nya dan menilai

hal-hal yang istimewa, yang diajarkan dari
torat;
19 dan meyakinkan dirimu untuk menjadi

penuntun orang-orang buta, terang bagi
mereka yang di dalam kegelapan,
20 pendidik bagi yang bodoh, pengajar kanak-

kanak, karena memiliki wujud pengetahuan
dan kebenaran di dalam torat.
21Oleh karena itu, yang mengajar orang lain,

tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri?
Yang mengkhotbahkan jangan mencuri,
tidakkah kamu juga mencuri?
22Yang berkata jangan berzina, tidakkah

kamu juga berzina? Yang membenci berhala-
berhala, tidakkah kamu juga merampok
tempat-tempat kudus?
23Kamu yang bermegah di dalam torat,

tidakkah kamu menghina Allah (Elohim - 2316)
melalui pelanggaran terhadap torat?
24Sebab, karena kamu Nama Allah (Elohim -

2316) telah dihujat di antara bangsa-bangsa,
sebagaimana yang telah tertulis.
25Sebab sunat memang bermanfaat,

manakala kamu melakukan torat; tetapi jika
kamu menjadi pelanggar torat, sunatmu telah
menjadi yang bukan sunat.
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26Oleh karena itu, jika yang bukan sunat

dapat memelihara peraturan-peraturan
torat, tidakkah yang bukan sunat itu akan
diperhitungkan sebagai sunat?
27Dan yang bukan sunat, karena

menggenapkan torat secara alamiah, akan
menghakimi kamu melalui tulisan dan sunat
sebagai pelanggar torat.
28Sebab, seorang Yahudi bukanlah ada

pada apa yang kelihatan, begitu pula sunat
bukanlah ada pada apa yang kelihatan secara
daging.
29Namun, seorang Yahudi ada pada yang

batiniah, dan sunat hati ada pada roh, bukan
pada tulisan, yang baginya, pujian datang
bukan dari manusia tetapi dari Allah (Elohim -
2316).

3
1 Lalu, apakah keunggulan seorang Yahudi
itu? Atau apakah manfaat sunat?

2Banyak, dalam segala hal, karena pertama-
tama sesungguhnya bahwa mereka telah
dipercayakan firman Allah (Elohim - 2316).
3 Jadi bagaimana, jika beberapa orang tidak

percaya, apakah ketidakpercayaan mereka
meniadakan iman Allah (Elohim - 2316)?
4Tidaklah mungkin! Namun biarlah Allah

(Elohim - 2316) itu nyata benar, dan setiap
manusia itu pendusta; sebagaimana yang
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telah tertulis, "Supaya Engkau ternyata benar
di dalam setiap firman-Mu dan akan menang
pada waktu Engkau dihakimi."
5Dan jika ketidakadilan kita menunjukkan

kebenaran Allah (Elohim - 2316), kita akan
mengatakan apa? Apakah Allah (Elohim -
2316) yang menimpakan murka itu tidak adil?
Aku berkata secara manusia.
6Tidaklah mungkin! Sekiranya demikian,

bagaimanakah Allah (Elohim - 2316) akan
menghakimi dunia?
7Sebab jika oleh dustaku, kebenaran

Allah (Elohim - 2316) berkelimpahan bagi
kemuliaan-Nya, mengapakah aku masih juga
dihakimi sebagai pendosa?
8Dan bukanlah sebagaimana kami dihujat

bahkan sebagaimana beberapa orang
mengatai kami dengan mengatakan, "Marilah
kita melakukan hal-hal yang jahat supaya
muncul hal-hal yang baik," yang hukumannya
bagi mereka adalah layak.
9 Lalu, bagaimana? Adakah kita lebih? Sama

sekali tidak! Sebab sebelumnya kita menuduh
baik Yahudi maupun Yunani, semua berada di
bawah dosa,
10 sebagaimana yang telah tertulis, "Tidak

ada yang benar, bahkan seorang pun tidak!
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11Tidak ada seorang pun yang memahami,

tidak ada seorang pun yang mencari Allah
(Elohim - 2316).
12Semua orang telah menyimpang, mereka

semua menjadi tidak berguna, tidak ada yang
berbuat kebaikan, bahkan seorang pun tidak!
13Kerongkongan mereka itu kubur yang

ternganga, mereka menipu dengan lidahnya,
racun ular berbisa ada di bibir mereka
14 yang mulutnya penuh kutukan dan

kepahitan;
15 kaki mereka cepat untuk menumpahkan

darah;
16 kehancuran dan kesengsaraan ada pada

jalan-jalan mereka.
17 dan mereka tidak mengenal jalan damai

sejahtera;
18 takut akan Allah (Elohim - 2316) tidak ada

di depan mata mereka."
19Namun kita mengetahui bahwa apa saja

yang torat katakan, dia berbicara kepada
mereka yang ada di dalam torat, sehingga
setiap mulut dibungkam dan seluruh dunia
berada di bawah penghakiman Allah (Elohim -
2316).
20Sebab semua manusia tidak akan

dibenarkan di hadapan-Nya atas dasar
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perbuatan-perbuatan torat; karena
pengenalan akan dosa itu melalui torat.
21Dan sekarang, tanpa torat kebenaran Allah

(Elohim - 2316) telah dinyatakan, karena
disaksikan oleh torat dan para nabi.
22Dan kebenaran Allah (Elohim - 2316)

adalah melalui iman akan YESUS Kristus bagi
semua orang dan atas semua orang yang
percaya, karena tidak ada perbedaan;
23 sebab semua orang telah berdosa dan

kekurangan kemuliaan Allah (Elohim - 2316).
24Dengan dibenarkan secara cuma-cuma

oleh anugerah-Nya melalui penebusan, yaitu
di dalam Kristus YESUS,
25 yang telah Allah (Elohim - 2316)

rencanakan sebagai pendamaian melalui iman
dalam darah-Nya, sebagai bukti kebenaran-
Nya, sehubungan dengan berlalunya
dosa-dosa, yang telah terjadi sebelumnya,
dalam kelapangan hati -Nya (Elohim - 2316),
26 dengan bukti kebenaran-Nya pada saat

sekarang, sehingga Dia ternyata benar dan
membenarkan orang atas dasar iman YESUS.
27 Jadi, di manakah kemegahan itu? Ia telah

disingkirkan! Melalui torat apa? Perbuatan?
Bukan, melainkan melalui torat iman.
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28Oleh karena itu kami memperhitungkan,

manusia dibenarkan oleh iman tanpa
perbuatan-perbuatan torat.
29Atau, apakah Dia Allah (Elohim - 2316) milik

Yahudi saja, dan bukan milik bangsa-bangsa
lain juga? Ya, milik bangsa-bangsa lain juga.
30Sebab sesungguhnya, Allah (Elohim -

2316) itu Esa, Dialah yang akan membenarkan
sunat atas dasar iman, dan yang bukan sunat
melalui iman.
31Dengan demikian, apakah kami

meniadakan torat melalui iman? Tidaklah
mungkin! Sebaliknya, kami meneguhkan torat.

4
1Selanjutnya, akan kita katakan apa
mengenai Abraham leluhur kita untuk

menyingkapkannya secara jasmani?
2Sebab jika Abraham dibenarkan atas dasar

perbuatan, maka ia mempunyai kemegahan,
tetapi bukan di hadapan Allah (Elohim - 2316).
3Sebab kitab suci mengatakan apa? "Adapun

Abraham percaya kepada Tuhan (Elohim -
2316) dan hal itu diperhitungkan sebagai
kebenaran kepadanya."
4Namun kepada orang yang bekerja, upah

tidak diperhitungkan sebagai anugerah, tetapi
sebagai utang.
5Dan kepada orang yang tidak bekerja tetapi

percaya kepada Dia yang membenarkan
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orang durhaka, maka imannya diperhitungkan
sebagai kebenaran.
6Sama seperti Daud menyebut bahagia

orang yang kepadanya Allah (Elohim -
2316) memperhitungkan kebenaran tanpa
perbuatan-perbuatan,
7 "Berbahagialah mereka yang kedurhakaan-

kedurhakaannya diampuni, dan yang
dosa-dosanya ditutupi.
8Berbahagialah orang yang kepadanya Tuhan

(YAHWEH - 2962) tidak memperhitungkan
dosa."
9Apakah kebahagiaan ini kemudian atas

sunat atau atas yang bukan sunat juga?, sebab
kami mengatakan bahwa kepada Abraham
iman diperhitungkan sebagai kebenaran?
10 Lalu, bagaimanakah hal itu diperhitungkan,

selagi berlangsung dalam sunat, atau dalam
yang bukan sunat? Bukan dalam sunat, tetapi
dalam yang bukan sunat.
11Dan dia telah menerima suatu tanda sunat,

suatu meterai kebenaran iman dalam yang
bukan sunat, untuk menjadikannya bapak
semua orang yang percaya melalui yang
bukan sunat, sehingga kepada mereka juga
diperhitungkan kebenaran;
12 dan bapak sunat bukan hanya dari mereka

yang bersunat, melainkan juga dari mereka
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yang mengikuti langkah-langkah iman dalam
yang bukan sunat, yaitu leluhur kita Abraham.
13Sebab janji kepada Abraham atau kepada

keturunannya untuk menjadi pewaris dunia,
bukanlah melalui torat melainkan melalui
kebenaran iman.
14Sebab jika mereka yang dari torat menjadi

ahli waris, maka iman itu telah disia-siakan
dan janji itu telah ditiadakan.
15Sebab torat membuahkan murka, karena di

mana tidak ada torat, pelanggaran pun tidak
ada.
16Sebab, hal ini berasal dari iman, yaitu

berdasarkan anugerah, supaya janji itu
menjadi teguh bagi semua keturunan, bukan
hanya bagi dia yang dari torat, tetapi juga
bagi dia yang dari iman Abraham yang adalah
leluhur kita semua,
17 --sebagaimana telah tertulis, "Aku

menetapkan engkau sebagai bapak banyak
bangsa,"-- di hadapan Dia yang ia percayai,
Allah (Elohim - 2316), yang menghidupkan
orang-orang mati dan yang memanggil segala
sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
18Yang percaya melampaui pengharapan

atas pengharapan, supaya ia menjadi bapak
banyak bangsa, sesuai dengan apa yang
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telah difirmankan, "Akan menjadi demikianlah
keturunanmu."
19Dan dengan tidak menjadi lemah dalam

iman, dia tidak memedulikan tubuhnya sendiri
yang hampir mati --kira-kira berumur seratus
tahun-- dan matinya rahim Sara,
20 sebaliknya dia tidak dibimbangkan oleh

ketidakpercayaan terhadap janji Allah (Elohim
- 2316), malah dia diteguhkan oleh iman
dengan memberikan kemuliaan kepada Allah
(Elohim - 2316),
21 dan dengan diyakinkan sepenuhnya,

bahwa apa yang telah Dia janjikan, Dia juga
sanggup melaksanakannya.
22Oleh karena itu pula, hal itu diperhitungkan

sebagai kebenaran baginya.
23Namun hal itu tidak ditulis bagi dia sendiri

saja, bahwa hal itu diperhitungkan kepadanya,
24melainkan bagi kita juga; yang bagi kita

akan segera diperhitungkan, yaitu bagi yang
percaya kepada Dia yang telah membangkitkan
YESUS Tuhan kita dari antara yang mati,
25 yang telah diserahkan karena kesalahan-

kesalahan kita dan telah dibangkitkan demi
pembenaran kita.

5
1Sebab itu, setelah dibenarkan oleh iman,
kita memiliki damai sejahtera dengan Allah
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(Elohim - 2316) melalui Tuhan kita YESUS
Kristus;
2melalui Dia juga, kita telah mendapatkan

jalan masuk ke dalam anugerah ini dengan
iman, yang dengannya kita berdiri dan
bermegah atas pengharapan akan kemuliaan
Allah (Elohim - 2316).
3Dan bukan hanya itu, tetapi kita

juga bermegah dalam kesukaran, karena
mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan
ketabahan,
4 dan ketabahan membuahkan karakter yang

teruji, dan karakter yang teruji, pengharapan;
5 dan pengharapan tidak mempermalukan,

karena kasih Allah (Elohim - 2316) telah
dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh
Kudus yang dikaruniakan kepada kita.
6Sebab ketika kita masih lemah, Kristus telah

mati ganti orang-orang durhaka, menurut
saatnya.
7Sebab tidak mudah seseorang mau mati

ganti orang benar, karena boleh jadi ganti
orang baik seseorang bahkan berani mati.
8Namun, Allah (Elohim - 2316) menunjukkan

kasih-Nya sendiri kepada kita, bahwa ketika
kita masih berdosa, Kristus sudah mati ganti
kita.
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9Kemudian, terlebih lagi sekarang sesudah

dibenarkan oleh darah-Nya, kita akan
diselamatkan oleh-Nya dari murka.
10Sebab tatkala masih menjadi musuh, kita

sudah diperdamaikan dengan Allah (Elohim -
2316) melalui kematian Putra-Nya, terlebih
lagi, sesudah diperdamaikan, kita akan
diselamatkan oleh hidup-Nya.
11Dan bukan hanya itu, tetapi juga

dengan bermegah di dalam Allah (Elohim
- 2316) melalui Tuhan kita YESUS Kristus,
sebab melalui Dia kita sekarang menerima
pendamaian itu.
12Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk

ke dalam dunia melalui satu orang dan maut
masuk melalui dosa itu, demikian juga maut
menjalar kepada semua manusia, karena
semua orang telah berbuat dosa.
13Sebab dosa telah ada di dalam dunia hingga

ada torat, dan dosa tidak diperhitungkan
apabila torat tidak ada.
14Dan maut berkuasa sejak Adam sampai

Musa, bahkan atas mereka yang tidak berbuat
dosa dalam keserupaan penyimpangan Adam,
yang merupakan lambang dari Dia yang akan
segera datang.
15Namun, tidak sebanding dengan kesalahan,

demikian pulalah kasih karunia, karena jika
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oleh kesalahan satu orang, banyak orang
telah mati, maka terlebih lagi anugerah
Allah (Elohim - 2316) dan karunia dalam
anugerah satu orang, yaitu YESUS Kristus,
telah melimpah kepada banyak orang.
16Dan karunia itu tidak sebanding dengan

satu orang yang telah berbuat dosa, karena
sesungguhnya penghakiman dari satu orang
menjadi penghukuman, tetapi kasih karunia
dari banyak kesalahan menjadi pembenaran.
17Sebab jika oleh kesalahan satu orang, maut

berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi
mereka yang menerima kelimpahan anugerah
dan karunia kebenaran akan memerintah
dalam kehidupan melalui satu orang, yaitu
YESUS Kristus.
18Oleh karena itu kemudian sebagaimana

melalui kesalahan satu orang, bagi semua
orang akibatnya penghukuman; demikian pula
melalui pembenaran satu orang, bagi semua
orang akibatnya pembenaran hidup.
19Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan

satu orang, banyak orang telah dinyatakan
berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu
orang, banyak orang akan dinyatakan benar.
20Namun, torat telah masuk, supaya

kesalahan bertambah banyak, tetapi jika dosa
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bertambah banyak, anugerah bertambah lebih
banyak lagi,
21 supaya sama seperti dosa berkuasa di

dalam kematian, demikian juga anugerah
berkuasa oleh kebenaran ke dalam hidup yang
kekal melalui YESUS Kristus Tuhan kita.

6
1 Lalu, kita akan mengatakan apa? Apakah
kita akan terus menerus tinggal di dalam

dosa supaya anugerah itu bertambah banyak?
2Tidak mungkin! Kita yang telah mati

terhadap dosa, bagaimana kita masih ingin
hidup di dalamnya?
3Atau, apakah kamu tidak mengetahui

bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis
ke dalam Kristus YESUS, kita telah dibaptis ke
dalam kematian-Nya?
4Sebab itu, kita telah dikuburkan bersama

Dia melalui baptisan ke dalam kematian
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan
dari antara yang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian pula kita harus berjalan dalam
pembaruan hidup.
5Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan

keserupaan kematian-Nya, demikian pula kita
akan disatukan oleh kebangkitan.
6Dengan mengetahui hal ini, bahwa manusia

lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa
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kita dilenyapkan sehingga kita tidak lagi
menghamba kepada dosa.
7Sebab siapa yang telah mati, dia telah

dibenarkan dari dosa.
8Namun, jika kita telah mati bersama Kristus,

kita percaya bahwa kita juga akan hidup
bersama Dia
9 karena mengetahui bahwa Kristus, sesudah

dibangkitkan dari antara yang mati, Dia tidak
mati lagi; maut tidak lagi berkuasa atas Dia.
10Sebab Dia yang telah mati, Dia telah mati

terhadap dosa, sekali untuk selamanya; tetapi
Dia yang hidup, Dia hidup bagi Allah (Elohim -
2316).
11Demikian pula kamu, perhitungkanlah

dirimu sendiri sebagai yang benar-benar
mati terhadap dosa, namun hidup bagi Allah
(Elohim - 2316) di dalam Kristus YESUS Tuhan
kita.
12Oleh karena itu, jangan biarkan dosa

memerintah di dalam tubuhmu yang fana
untuk taat kepadanya dalam keinginannya;
13 bahkan, janganlah serahkan anggota

tubuhmu kepada dosa sebagai alat
ketidakadilan, sebaliknya, serahkanlah dirimu
kepada Allah (Elohim - 2316) sebagai yang
hidup dari antara yang mati, dan anggota
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tubuhmu kepada Allah (Elohim - 2316) sebagai
alat kebenaran.
14Sebab dosa tidak akan berkuasa atas

kamu, karena kamu tidak berada di bawah
torat, tetapi di bawah anugerah.
15 Lalu apa? Apakah kita akan berbuat dosa

karena kita tidak berada di bawah torat, tetapi
di bawah anugerah? Tidak mungkin!
16Tidakkah kamu mengetahui bahwa kepada

siapa kamu menyerahkan dirimu sendiri
sebagai hamba bagi ketaatan, kamu adalah
hamba yang kepadanya kamu menaati, apakah
itu dosa kepada kematian, atau ketaatan
kepada kebenaran?
17Namun, syukur kepada Allah (Elohim -

2316) karena kamu sebelumnya adalah hamba
dosa dan kamu telah menaati dari hati pola
pengajaran yang ke dalamnya kamu telah
diserahkan.
18Dan sesudah dibebaskan dari dosa, kamu

diperhamba oleh kebenaran.
19Aku berkata secara manusiawi karena

kelemahan dagingmu. Sebab sama seperti
kamu menyerahkan anggota tubuhmu sebagai
hamba kepada kecemaran dan kepada
kedurhakaan demi kedurhakaan, demikianlah
sekarang, serahkanlah anggota tubuhmu
kepada kebenaran bagi pengudusan.
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20Sebab ketika kamu adalah hamba dosa,

kamu bebas terhadap kebenaran.
21Oleh karena itu, kamu memperoleh buah

apakah pada waktu itu, yang karenanya kamu
sekarang menjadi malu? Karena akhir dari
hal-hal itu adalah kematian.
22Namun sekarang, sesudah dibebaskan

dari dosa dan setelah diperhamba oleh Allah
(Elohim - 2316), kamu memperoleh buah bagi
pengudusanmu, dan akhirnya ialah hidup yang
kekal.
23Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia

Allah (Elohim - 2316) ialah hidup yang kekal di
dalam Kristus YESUS Tuhan kita.

7
1Atau, apakah kamu tidak tahu saudara-
saudara, --sebab aku berbicara kepada

mereka yang mengetahui torat-- bahwa torat
berkuasa atas seseorang selama dia masih
hidup?
2Sebab wanita yang menikah, dia terikat

oleh hukum kepada suaminya yang masih
hidup, tetapi apabila suaminya meninggal, ia
terbebas dari hukum terhadap suaminya.
3 Jadi kemudian, ketika suaminya masih

hidup, ia akan disebut seorang pezina jika dia
menjadi milik pria lain; tetapi jika suaminya
meninggal, bebaslah dia dari hukum itu
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sehingga dia bukanlah seorang pezina karena
menjadi milik pria lain.
4Demikianlah saudara-saudaraku, kamu juga

telah dinyatakan mati terhadap torat oleh
tubuh Kristus agar kamu menjadi milik yang
lain, yaitu Dia, yang telah dibangkitkan dari
antara yang mati, sehingga kita berbuah bagi
Allah (Elohim - 2316).
5Sebab ketika kita berada di dalam daging,

hasrat dosa melalui torat bekerja di dalam
anggota tubuh kita sehingga berbuah
kematian.
6Namun sekarang, kita telah dibebaskan

dari torat dengan mati terhadap apa yang
dahulu kita pernah ditahannya, sehingga kita
melayani dalam pembaruan Roh, dan bukan
dalam kekolotan tulisan.
7 Lalu kita akan mengatakan apa? Apakah

torat itu dosa? Tidaklah mungkin! Sebaliknya,
aku tidak mengenal dosa, kecuali melalui
torat; sebab aku juga tidak mengetahui
keinginan, kecuali torat mengatakan, "Jangan
mengingini!"
8Namun dengan mengambil kesempatan

melalui perintah itu, dosa membangkitkan
berbagai keinginan di dalam diriku; sebab
tanpa torat, dosa itu mati.
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9Dan pada suatu waktu aku pernah hidup

tanpa torat, tetapi ketika perintah itu datang,
dosa hidup kembali dan aku mati.
10Dan perintah yang untuk kehidupan, hal

itu ternyata bagiku untuk kematian.
11Sebab dengan mengambil kesempatan

melalui perintah itu, dosa menipu aku, dan
melalui hal yang sama, dia membunuh.
12Demikianlah sesungguhnya torat itu kudus,

dan perintah itu pun kudus dan adil dan baik.
13Oleh karena itu, apakah yang baik

mendatangkan kematian bagiku? Tidak
mungkin! Sebaliknya, supaya dosa itu
dinyatakan dosa melalui yang baik dengan
membuahkan kematian bagiku, supaya dosa
dapat menjadi kelimpahan kedosaannya
melalui perintah itu.
14Sebab kita telah mengetahui bahwa torat

adalah rohaniah, sedangkan aku adalah
jasmaniah, yang terjual di bawah dosa.
15Sebab apa yang aku kerjakan, tidaklah aku

ketahui, karena bukan apa yang aku ingini,
aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, aku
lakukan.
16Dan, jika apa yang aku ingini tidak aku

lakukan, maka aku setuju dengan torat bahwa
hal itu baik.



ROMA 7.17–24 27
17Namun sekarang, bukanlah lagi aku yang

mengerjakannya, tetapi dosa yang tinggal di
dalam aku.
18Sebab aku mengetahui, bahwa di dalam

diriku, yaitu di dalam dagingku, tidak
berdiam sesuatu yang baik, karena hal
berkehendak ada di dalam diriku, tetapi untuk
mengerjakannya, tidak aku temukan yang
baik.
19Sebab yang baik yang aku kehendaki, tidak

aku lakukan, tetapi yang jahat yang tidak aku
kehendaki, aku lakukan.
20Dan, jika apa yang tidak aku kehendaki,

itu yang aku lakukan, maka bukan lagi aku
yang mengerjakannya melainkan dosa yang
berdiam di dalam aku.
21 Jadi, aku menemukan sebuah hukum,

bahwa ketika aku hendak melakukan yang
baik, yang jahat itu muncul di dalam diriku.
22Sebab secara batiniah manusia, aku suka

pada hukum Allah (Elohim - 2316);
23 tetapi aku melihat hukum yang lain dalam

anggota tubuhku, yang berperang melawan
hukum akal budiku dan yang menjadikan aku
tawanan dalam hukum dosa yang ada dalam
anggota tubuhku.
24Aku manusia celaka! Siapakah yang akan

membebaskan aku dari tubuh maut ini?
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25Aku bersyukur kepada Allah (Elohim -

2316) melalui YESUS Kristus Tuhan kita.
Demikian selanjutnya, aku sendiri di satu pihak
dengan akal budi mengabdi pada hukum Allah
(Elohim - 2316), di pihak lain dengan daging
pada hukum dosa.

8
1Oleh karena itu, sekarang tidak ada
penghukuman bagi mereka yang ada

di dalam Kristus YESUS, yang tidak hidup
menurut daging, tetapi menurut Roh.
2Sebab hukum Roh kehidupan di dalam

Kristus YESUS telah membebaskan aku dari
hukum dosa dan maut.
3Sebab, apa yang torat tidak mampu, yang

olehnya dia selalu menjadi lemah karena
daging, Allah (Elohim - 2316), dengan
mengutus Putra-Nya sendiri dalam keserupaan
dengan daging dosa dan sehubungan dengan
dosa, telah menghukum dosa di dalam daging,
4 supaya tuntutan kebenaran torat dapat

digenapi di dalam kita yang tidak hidup
menurut daging, tetapi menurut Roh.
5Sebab mereka yang hidup menurut daging

memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka
yang menurut Roh, hal-hal mengenai Roh.
6Sebab pola pikir daging adalah kematian,

tetapi pola pikir Roh adalah kehidupan dan
damai sejahtera.
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7Sebab pola pikir daging adalah perseteruan

terhadap Allah (Elohim - 2316), karena dia
tidak ditundukkan oleh hukum Allah (Elohim -
2316), bahkan karena hal itu tidak mungkin.
8Dan mereka yang hidup dalam daging tidak

mungkin berkenan kepada Allah (Elohim -
2316).
9Dan kamu tidak hidup dalam daging,

melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah
(Elohim - 2316) tinggal di dalam kamu; tetapi
jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia
bukanlah milik-Nya.
10Dan jika Kristus ada di dalam kamu,

memang tubuh itu mati karena dosa, tetapi
roh adalah hidup karena kebenaran.
11Namun, jika Roh Dia yang telah

membangkitkan YESUS dari antara yang
mati berdiam di dalam kamu, Dia yang telah
membangkitkan Kristus dari antara yang mati
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana
melalui Roh-Nya yang berdiam di dalam kamu.
12Maka karena itu saudara-saudara, kita

adalah penghutang, bukan kepada daging
untuk hidup menurut daging.
13Sebab jika kamu hidup menurut daging,

kamu akan segera mati, tetapi jika oleh Roh
kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan
hidup.
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14Sebab siapa saja yang dipimpin oleh

Roh Allah (Elohim - 2316), mereka adalah
anak-anak Allah (Elohim - 2316).
15Sebab kamu tidak menerima lagi roh

perbudakan sehingga menjadi takut,
melainkan menerima Roh adopsi sebagai anak,
yang olehnya kita berseru, "Abba!" Sang Bapa.
16Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita

bahwa kita adalah anak-anak Allah (Elohim -
2316).
17Dan karena anak-anak, maka ahli waris

juga, benar-benar ahli waris Allah (Elohim -
2316) dan sesama pewaris dengan Kristus
--jika kita menderita bersama, maka kita juga
dapat dimuliakan bersama.
18Sebab aku memperhitungkan, bahwa

penderitaan pada saat sekarang tidaklah
sebanding dengan kemuliaan yang akan
segera disingkapkan kepada kita.
19Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk

ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan
anak-anak Allah (Elohim - 2316),
20 karena makhluk ciptaan telah ditundukkan

kepada kesia-siaan, bukan karena
kehendaknya sendiri tetapi karena Dia
yang telah menundukkannya atas dasar
pengharapan,
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21 bahwa makhluk ciptaan itu sendiri

juga akan dimerdekakan dari perbudakan
kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan
anak-anak Allah (Elohim - 2316).
22Sebab kita tahu bahwa semua makhluk

ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama
menderita sakit sampai sekarang.
23Dan bukan hanya itu, tetapi juga kita

sendiri, dengan beroleh buah sulung Roh, kita
di dalam diri kita sendiri juga mengeluh sambil
sungguh-sungguh menantikan adopsi sebagai
anak, yaitu penebusan tubuh kita.
24Sebab kita diselamatkan dalam

pengharapan, tetapi pengharapan yang
kelihatan bukanlah pengharapan, karena apa
yang seseorang melihatnya, mengapa dia
mengharapkannya juga?
25Namun jika apa yang tidak kita lihat

kita harapkan, maka kita sungguh-sungguh
menantikannya dengan ketabahan.
26Dan demikianlah juga Roh membantu

dalam kelemahan-kelemahan kita, karena
kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan,
sebagaimana seharusnya, tetapi Roh sendiri
bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan
yang tak terungkapkan.
27Dan Dia yang menyelidiki hati telah

mengetahui bagaimana pikiran Roh itu, karena
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menurut Allah (Elohim - 2316) Dia bersyafaat
demi orang-orang kudus.
28Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu

bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi
mereka yang mengasihi Allah (Elohim - 2316),
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai
dengan rencana-Nya.
29Sebab, mereka yang telah Dia kenal

sebelumnya, juga telah Dia pratetapkan
serupa dengan gambar Putra-Nya, sehingga
Dia menjadi yang sulung di antara banyak
saudara.
30Dan mereka yang telah Dia tetapkan

sebelumnya, mereka juga telah Dia panggil,
dan mereka yang telah Dia panggil, mereka
juga telah Dia benarkan, dan mereka yang
telah Dia benarkan, mereka juga telah Dia
muliakan.
31 Jadi, kita akan mengatakan apa terhadap

hal ini? Jika Allah (Elohim - 2316) di pihak kita,
siapa yang menentang kita?
32Dia yang sungguh-sungguh tidak

menyayangkan Putra-Nya sendiri, melainkan
Dia telah menyerahkan-Nya ganti kita semua,
bagaimana Dia tidak akan menganugerahkan
segala sesuatu kepada kita bersama dengan
Dia.
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33Siapakah yang akan melemparkan

tuduhan terhadap yang dipilih Allah (Elohim
- 2316)? Allah (Elohim - 2316), Dialah yang
membenarkannya!
34Siapakah yang menghukumnya? Kristus,

Dialah yang telah mati, dan lebih lagi, telah
pula dibangkitkan; dan yang berada di sebelah
kanan Allah (Elohim - 2316); yang juga
menjadi perantara demi kita.
35Siapakah yang akan memisahkan kita

dari kasih Kristus: kesukaran, atau kesulitan,
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau
ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?
36Sebagaimana yang telah tertulis, "Oleh

karena Engkau kami dibantai sepanjang
hari, kami telah diperhitungkan sebagai
domba-domba sembelihan."
37Tetapi dalam semuanya ini kita menang

mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita.
38Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut

maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun
penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik
hal-hal yang sekarang maupun yang akan
datang,
39 baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal

yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang
lain tidak akan dapat memisahkan kita dari
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kasih Allah (Elohim - 2316) yang ada di dalam
Kristus YESUS, Tuhan kita.

9
1Aku mengatakan kebenaran di dalam
Kristus, aku tidak berdusta, karena hati

nuraniku bersaksi bersamaku dalam Roh
Kudus,
2 bahwa dukacitaku sangat dalam dan

kepedihan hatiku tiada henti-hentinya.
3Sebab aku berharap, aku sendiri menjadi

kutuk dari Kristus ganti saudara-saudaraku,
kaum sebangsaku secara daging,
4 yang adalah orang-orang Israel, yang

empunya hak diadopsi dan kemuliaan dan
perjanjian dan pemberian torat dan ibadah
dan janji-janji;
5 yang empunya para leluhur dan yang dari

padanyalah datang Mesias secara daging,
yang adalah Allah (Elohim - 2316) atas segala
sesuatu, yang terberkati sampai selamanya.
Amin.
6Namun demikian, bukan berarti bahwa

firman Allah (Elohim - 2316) telah gagal.
Sebab tidak semua yang berasal dari Israel,
mereka Israel,
7 bahkan karena tidak semua anak merupakan

keturunan Abraham, melainkan, "Di dalam
Ishaklah akan disebut keturunan bagimu."
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8Yaitu, bukan anak-anak jasmani ini yang

merupakan anak-anak Allah (Elohim - 2316),
melainkan anak-anak janji itu diperhitungkan
sebagai keturunan.
9Sebab inilah firman janji, "Sesuai dengan

saat ini Aku akan datang, dan seorang anak
laki-laki akan lahir dari Sara."
10Dan bukan hanya itu, tetapi juga Ribka,

ketika mengalami persetubuhan dari satu
orang, yaitu Ishak leluhur kita,
11 --karena sebelum dilahirkan ataupun

melakukan sesuatu yang baik atau yang jahat,
supaya tujuan Allah (Elohim - 2316) yang
berdasarkan pilihan ilahi dapat berlangsung
bukan atas dasar perbuatan, tetapi atas dasar
panggilan--
12maka dikatakan kepadanya, "Anak yang

lebih besar akan mengabdi kepada yang lebih
kecil,"
13 sebagaimana telah tertulis, "Aku mengasihi

Yakub, tetapi Aku membenci Esau."
14 Jadi, kita akan mengatakan apa?

Mungkinkah ada ketidakadilan di hadapan
Allah (Elohim - 2316)? Tidaklah mungkin!
15Sebab Dia berfirman kepada Musa, "Aku

mau merahmati siapa yang Aku mau rahmati,
dan Aku mau beri belas kasihan siapa yang
Aku mau belas kasihani."



ROMA 9.16–22 36
16 Jadi kemudian, bukan karena seseorang

yang berkehendak ataupun yang berusaha,
tetapi karena Allah (Elohim - 2316) yang
merahmati.
17Sebab kitab suci berkata kepada Firaun,

"Untuk hal seperti inilah Aku membangkitkan
kamu, supaya Aku dapat menunjukkan
kuasa-Ku kepadamu, dan supaya Nama-Ku
dimasyhurkan ke seluruh bumi."
18Oleh karena itu selanjutnya, Dia

merahmati siapa yang Dia kehendaki, dan Dia
mengeraskan hati siapa yang Dia kehendaki.
19 Lalu, kamu akan berkata kepadaku,

"Mengapa Dia masih menyalahkan?
Sebab, siapakah yang telah menentang
rancangan-Nya?"
20Sebaliknya, siapakah kamu hai manusia

yang membantah kepada Allah (Elohim -
2316)? Akankah yang dibentuk berkata kepada
yang telah membentuknya, "Mengapa Engkau
membuat aku seperti ini?"
21Atau apakah penjunan tidak mempunyai

wewenang atas tanah liat untuk membentuk
dari gumpalan yang sama, di satu sisi menjadi
sebuah bejana yang berharga, di sisi lain
menjadi yang tidak berharga?
22Dan jika Allah (Elohim - 2316), karena

hendak menunjukkan murka dan menyatakan
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kuasa-Nya, maka Dia menanggung dalam
kesabaran yang besar bejana-bejana
kemurkaan yang telah dipersiapkan untuk
kebinasaan,
23 dan supaya Dia dapat memberitahukan

kekayaan kemuliaan-Nya atas bejana-bejana
kemurahan, yang telah Dia persiapkan
sebelumnya bagi kemuliaan;
24 yang juga telah memanggil kita bukan

hanya dari antara orang-orang Yahudi tetapi
juga dari antara bangsa-bangsa lain,
25 sebagaimana Dia juga telah

mengatakannya dalam kitab Hosea,
"Aku akan menyebut yang bukan umat-Ku:
Umat-Ku! Dan yang tidak dikasihi: Dikasihi!"
26Dan akan terjadi, di tempat yang dikatakan

kepada mereka, "Kamu bukanlah umat-Ku," di
sana mereka akan disebut, "Anak-anak Allah
(Elohim - 2316) yang hidup."
27Dan Yesaya berseru mengenai orang Israel,

"Walaupun bilangan bani Israel itu seperti
pasir di tepi laut, sisanya akan diselamatkan,
28 karena seraya menggenapi firman itu dan

mempercepatnya dalam kebenaran, maka
Tuhan akan melakukan firman yang telah
dipercepat di atas bumi!"
29Dan sama seperti yang telah Yesaya

katakan sebelumnya, "Jika Tuhan (YAHWEH
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- 2962) Tsebaot tidak menyisakan keturunan
bagi kita, maka kita dijadikan seperti Sodom
dan disamakan seperti Gomora."
30 Lalu, kita akan mengatakan apa? Sebab

bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar
kebenaran telah memperoleh kebenaran,
tetapi kebenaran atas dasar iman.
31Namun Israel, sekalipun mengejar hukum

kebenaran dia tidak sampai kepada hukum
kebenaran itu.
32Mengapa? Sebab bukan atas dasar iman,

melainkan sesuai dengan perbuatan torat.
Sebab mereka telah tersandung pada batu
sandungan,
33 seperti yang telah tertulis, "Lihatlah, Aku

meletakkan di Sion sebuah batu sandungan
dan karang penghalang dan setiap orang
yang percaya kepada-Nya, tidak akan
dipermalukan."

10
1Saudara-saudara, tentu saja
kesenangan hatiku dan permohonanku

kepada Tuhan (Elohim - 2316) demi Israel
adalah untuk keselamatannya.
2Sebab aku memberi kesaksian terhadap

mereka, bahwa mereka memiliki kecemburuan
Allah (Elohim - 2316), tetapi bukan atas dasar
pengenalan.
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3Sebab, dengan tidak memahami kebenaran

Allah (Elohim - 2316) dan dengan berusaha
untuk menegakkan kebenarannya sendiri,
mereka tidak tunduk pada kebenaran Allah
(Elohim - 2316).
4Sebab Kristus adalah penggenapan hukum

bagi kebenaran setiap orang yang percaya.
5Sebab Musa menuliskan kebenaran atas

dasar torat, "Orang yang melakukannya akan
hidup olehnya."
6Namun kebenaran atas dasar iman berkata

demikian, "Janganlah berkata di dalam hatimu:
Siapakah yang akan naik ke surga yaitu untuk
membawa Kristus turun?
7Atau: Siapakah yang akan turun ke dalam

abyssos yaitu untuk membawa Kristus naik
dari antara yang mati?"
8Sebaliknya, apa yang dia katakan, "Firman

itu berada di dekatmu, di dalam mulutmu dan
di dalam hatimu." Inilah firman iman yang
kami beritakan.
9Sebab jika kamu mengakui Tuhan YESUS

dengan mulutmu dan percaya dalam
hatimu bahwa Allah (Elohim - 2316) telah
membangkitkan Dia dari antara yang mati,
maka kamu akan diselamatkan.
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10Sebab untuk pembenaran, dipercayai

dengan hati, dan untuk keselamatan, diakui
dengan mulut.
11Oleh karena kitab suci berkata, "Setiap

orang yang percaya kepada-Nya tidak akan
dipermalukan."
12Sebab tidak ada perbedaan antara orang

Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang
sama atas semua orang, adalah kaya bagi
semua orang yang berseru kepada-Nya.
13Sebab setiap orang yang berseru kepada

Nama Tuhan (YAHWEH - 2962), dia akan
diselamatkan.
14 Lalu, bagaimanakah mereka akan berseru

kepada Dia yang belum mereka percayai?
Dan bagaimana mereka akan percaya kepada
Dia yang belum pernah mereka dengar? Dan
bagaimana mereka akan mendengar, jika tidak
ada yang memberitakan?
15Dan bagaimana mereka akan

memberitakan jika mereka tidak diutus?
Sama seperti yang telah tertulis, "Betapa
indahnya tapak-tapak kaki mereka yang
menginjilkan damai sejahtera, mereka yang
menginjilkan hal-hal yang baik."
16Namun tidak semua orang taat kepada

kabar baik itu, sebab Yesaya berkata, "Ya
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Tuhan (YAHWEH - 2962), siapakah yang
percaya kepada pemberitaan kami?"
17 Jadi, iman itu dari pendengaran, dan

pendengaran itu melalui firman Kristus (Elohim
- 5547).
18Namun aku berkata, "Apakah mereka

sama sekali tidak mendengar? Sesungguhnya,
suara mereka telah berkumandang sampai ke
seluruh bumi dan perkataan mereka sampai
ke ujung dunia."
19Namun aku berkata, "Apakah Israel sama

sekali tidak mengetahui?" Musa yang pertama
kali berkata, "Aku akan membuat kamu
cemburu terhadap yang bukan umat, Aku akan
membuat kamu marah terhadap bangsa lain
yang bebal."
20Dan Yesaya menjadi berani dan berkata,

"Aku telah berkenan ditemui oleh mereka yang
tidak mencari Aku, Aku telah menjadi nyata
kepada mereka yang tidak menanyakan Aku."
21Namun kepada Israel Dia berfirman,

"Sepanjang hari Aku mengulurkan tangan-Ku
kepada bangsa yang tidak percaya dan yang
membantah."

11
1Oleh karena itu aku berkata, apakah
Allah (Elohim - 2316) sama sekali telah

menolak umat-Nya? Tidaklah mungkin! Sebab
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aku juga adalah seorang Israel, dari keturunan
Abraham, suku Benyamin.
2Allah (Elohim - 2316) tidak menolak

umat-Nya yang telah Dia kenal sebelumnya.
Atau, belumkah kamu mengetahui tentang
Elia, apa yang kitab suci katakan? Betapa
dia memohon dengan sangat kepada Allah
(Elohim - 2316) sehubungan dengan Israel,
dengan berkata,
3 "Ya Tuhan (YAHWEH - 2962), mereka telah

membunuh nabi-nabi-Mu, menghancurkan
mezbah-mezbah-Mu, dan hanya aku sendiri
tertinggal, dan mereka memburu nyawaku."
4Namun, jawaban ilahi mengatakan apa

kepadanya, "Aku telah menyisakan bagi diri-Ku
tujuh ribu pria yang tidak pernah bertekuk
lutut pada Baal."
5Demikianlah pula selanjutnya, pada saat

sekarang terdapat suatu sisa menurut pilihan
anugerah.
6Dan jika oleh anugerah, maka bukan lagi

atas dasar perbuatan, karena jika demikian,
anugerah bukan lagi menjadi anugerah.
Namun jika atas dasar perbuatan, maka
bukan lagi merupakan anugerah, karena jika
demikian, perbuatan itu bukan lagi merupakan
perbuatan.
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7 Lalu bagaimana? Apa yang Israel cari, dia

tidak mendapatkannya, tetapi orang pilihan,
mendapatkannya. Dan yang tersisa, mereka
mengeraskan hati
8 sama seperti yang telah tertulis, "Allah

(YAHWEH - 2316) telah memberikan kepada
mereka roh kelelapan, sehingga mata tidak
melihat dan telinga tidak mendengar sampai
pada hari ini."
9Dan Daud berkata, "Biarlah meja mereka

menjadi suatu jerat dan sebagai perangkap
dan sebagai sandungan dan sebagai
pembalasan bagi mereka.
10Biarlah mata mereka digelapkan, sehingga

tidak melihat; dan bungkukkanlah selalu
punggung mereka."
11Selanjutnya aku berkata, apakah mereka

tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah
demikian! Namun oleh kesalahan mereka,
keselamatan datang kepada bangsa-bangsa
lain untuk membuat mereka cemburu.
12Dan jika kesalahan mereka menjadi

kekayaan bagi dunia dan kegagalan mereka
menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain,
betapa lebihnya kesempurnaan mereka.
13Sebab aku berkata kepada kamu

bangsa-bangsa lain, karena sebagaimana
aku sesungguhnya adalah seorang rasul bagi
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bangsa-bangsa lain, maka aku mengagungkan
pelayananku
14 jika sekiranya aku dapat membuat cemburu

mereka yang sedarah daging denganku dan
menyelamatkan beberapa orang dari mereka.
15Sebab jika penolakan mereka berarti

pendamaian bagi dunia, apakah arti
penerimaan, kalau bukan kehidupan dari
antara yang mati?
16Dan jika roti sulung itu kudus, adonannya

juga. Dan jika akar itu kudus, cabang-
cabangnya juga.
17Namun, jika beberapa cabang telah

dipatahkan dan kamu yang menjadi pohon
zaitun liar dicangkokkan di antara mereka dan
kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan
bagi getah pohon zaitun itu,
18maka janganlah bermegah terhadap

cabang-cabang itu; dan jika kamu bermegah,
bukanlah kamu yang menopang akar itu,
tetapi akar itu menopang kamu.
19 Lalu, engkau akan berkata, "Cabang-

cabang itu dipatahkan supaya aku dapat
dicangkokkan."
20Baiklah! Mereka telah dipatahkan oleh

ketidakpercayaan dan kamu telah ditegakkan
oleh iman, janganlah menjadi sombong, tetapi
takutlah!



ROMA 11.21–25 45
21Sebab, jika Allah (Elohim - 2316) tidak

menyayangkan alamiahnya cabang-cabang,
Dia pun pasti tidak menyayangkan kamu.
22Oleh karena itu, perhatikanlah kebaikan

dan kekerasan Allah (Elohim - 2316).
Kekerasan terhadap mereka yang memang
telah jatuh, sebaliknya kebaikan terhadap
engkau, jika engkau tetap tinggal dalam
kebaikan. Kalau tidak, engkau pun akan
dipotong.
23Dan jika mereka tidak tetap tinggal

dalam ketidakpercayaan, mereka pun akan
dicangkokkan. Sebab Allah (Elohim - 2316)
itu mampu untuk mencangkokkan mereka
kembali.
24Sebab jika engkau dipotong dari pohon

zaitun liar yang alami dan yang berbeda secara
alamiah itu dicangkokkan ke dalam pohon
zaitun yang telah ditanam, apalagi bila mereka
sendiri yang secara alami itu dicangkokkan
pada pohon zaitun itu sendiri.
25Sebab aku tidak ingin kamu tidak

mengetahui rahasia ini, saudara-saudara,
supaya kamu jangan menganggap bijaksana
terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati
dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada
penggenapan bangsa-bangsa lain tiba;
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26 dan dengan demikian seluruh Israel akan

diselamatkan, sama seperti yang telah tertulis,
"Dia yang membebaskan akan datang dari
Sion, dan Dia akan menyingkirkan kefasikan
dari Yakub.
27Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka,

ketika Aku menghapuskan dosa-dosa mereka."
28Memang menurut Injil, mereka seteru oleh

karena kamu, tetapi menurut pilihan, mereka
terkasih oleh karena leluhur.
29Sebab kasih karunia dan panggilan *

(Elohim - 2316) itu tak tersesali.
30Sebab sama seperti kamu pun dahulu

tidak taat kepada Allah (Elohim - 2316),
tetapi sekarang kamu telah dirahmati melalui
ketidaktaatan mereka;
31 demikian pula mereka sekarang tidak taat,

supaya melalui kemurahanmu mereka sendiri
pun diberi kemurahan.
32Sebab Allah (Elohim - 2316) telah

mengurung semua orang dalam ketidaktaatan,
supaya Dia dapat merahmati semua orang.
33O, dalamnya kekayaan dan hikmat dan

pengetahuan Allah (Elohim - 2316)! Betapa
tak terduga keputusan-keputusan-Nya, dan
tak tertelusuri jalan-jalan-Nya!
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34Sebab siapakah yang mengetahui pikiran

Tuhan (YAHWEH - 2962)? Atau siapakah yang
telah menjadi penasihat-Nya?
35Atau siapakah yang memberi kepada-Nya

sebelumnya dan harus dibalas oleh-Nya?
36Sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada

Dialah segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya! Amin.

12
1Oleh karena itu saudara-saudara,
melalui kemurahan Allah (Elohim

- 2316) aku menasihati kamu agar
mempersembahkan tubuhmu sebagai
persembahan yang hidup, kudus, berkenan
kepada Allah (Elohim - 2316), itulah ibadahmu
yang bijak.
2Dan janganlah menjadi serupa dengan

zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah
oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu
membuktikan apa itu kehendak Allah (Elohim
- 2316), yang baik, yang berkenan, dan yang
sempurna.
3Sebab, melalui anugerah yang diberikan

kepadaku, aku berkata kepada setiap orang
yang ada di antara kamu agar tidak berpikir di
atas yang seharusnya dipikirkan, melainkan
agar benar-benar berpikir jernih, sebagaimana
Allah (Elohim - 2316) telah membagikan
ukuran iman kepada tiap-tiap orang.
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4Sebab, sama seperti dalam satu tubuh

kita mempunyai banyak anggota dan setiap
anggota tidak mempunyai fungsi yang sama,
5 demikianlah kita yang banyak ini adalah

satu tubuh di dalam Kristus, dan setiap orang
adalah anggota seorang terhadap yang lain,
6 tetapi dengan mempunyai karunia yang

berbeda menurut anugerah yang diberikan
kepada kita, entah nubuat sesuai dengan
takaran iman,
7 entah pelayanan dalam ketatalayanan,

entah yang mengajar dalam pengajaran,
8 entah yang menghibur dalam penghiburan,

yang membagi-bagi dalam ketulusan, yang
memimpin dalam kerajinan, yang memberi
kemurahan dalam kegembiraan.
9Kasih yang tidak munafik itu: dengan

membenci yang jahat, dengan berpaut pada
apa yang baik
10 di dalam kasih persaudaraan yang

penuh kasih sayang seorang terhadap
yang lain, dengan saling mendahului dalam
penghormatan seorang terhadap yang lain,
11 dengan kerajinan yang tidak kendur,

dengan bernyala-nyala dalam roh, dengan
menghambakan diri kepada Tuhan,
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12 dengan bersukacita dalam pengharapan,

dengan tabah dalam kesukaran, dengan
bertekun dalam doa,
13 dengan berbagi dalam kebutuhan

orang-orang kudus, dengan mengupayakan
keramahan.
14Berkatilah mereka yang menganiaya kamu,

berkatilah dan jangan mengutuk!
15Bersukacita dengan yang bersukacita dan

menangis dengan yang menangis.
16 Pikirkan hal yang sama seorang terhadap

yang lain, jangan memikirkan hal-hal yang
tinggi, sebaliknya, bersepenanggunganlah
bersama mereka yang rendah. Janganlah
menjadi bijaksana hanya menurut ukuran
dirimu sendiri,
17 jangan membalas kepada seorang pun

kejahatan ganti kejahatan, tunjukkan terlebih
dahulu yang baik di hadapan semua orang,
18 jika mungkin hal itu dari pihakmu,

berdamailah dengan semua orang.
19 Janganlah kamu sendiri menuntut balas,

hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi
murka, sebab telah tertulis, "Punya-Kulah
pembalasan. Akulah yang akan membalas,
Tuhan (YAHWEH - 2962) berfirman."
20Oleh karena itu, jika musuhmu itu lapar,

berilah dia makan; jika dia haus, berilah dia
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minum; sebab dengan melakukan hal ini,
kamu akan menumpukkan bara api di atas
kepalanya.
21 Janganlah dikalahkan oleh yang jahat,

tetapi kalahkanlah yang jahat dengan yang
baik.

13
1Biarlah setiap jiwa tunduk kepada
otoritas yang mengatasinya, sebab

tidak ada otoritas kecuali dari Allah (Elohim
- 2316); dan otoritas yang ada adalah yang
telah ditetapkan oleh Allah (Elohim - 2316).
2Maka dari itu, orang yang melawan kepada

otoritas, ia menentang pada ketetapan Allah
(Elohim - 2316); dan mereka yang menentang
akan menerima hukuman atas dirinya sendiri.
3Sebab pemerintah-pemerintah bukanlah

ancaman bagi perbuatan yang baik, tetapi
bagi yang jahat. Dan, maukah kamu untuk
tidak takut kepada otoritas? Lakukanlah yang
baik, dan kamu akan mendapat pujian dari
padanya,
4 karena dia adalah pelayan Allah (Elohim -

2316) bagimu demi kebaikan. Tetapi jika kamu
melakukan yang jahat, takutlah, karena bukan
tanpa sebab dia menyandang pedang; karena
dia adalah pelayan Allah (Elohim - 2316) yang
menghukum orang yang melakukan yang jahat
ke dalam murka.
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5Oleh sebab itu, perlu sekali untuk tunduk

bukan hanya karena murka, tetapi juga karena
hati nurani.
6Sebab karena hal inilah kamu juga

memenuhi kewajiban pajak, karena mereka
adalah para pelayan Allah (Elohim - 2316) yang
berurusan dengan masalah yang demikian.
7Oleh karena itu bayarlah kepada semua

orang, kewajiban pajak kepada yang berhak
atas pajak, cukai kepada yang berhak atas
cukai, rasa takut kepada yang berhak atas
rasa takut, rasa hormat kepada yang berhak
atas rasa hormat.
8Terhadap seorang pun janganlah berhutang

apa saja kecuali mengasihi seorang terhadap
yang lain, karena dia yang mengasihi orang
lain telah menggenapi torat.
9Sebab, "Engkau seharusnya tidak berzina,

engkau seharusnya tidak membunuh, engkau
seharusnya tidak mencuri, engkau seharusnya
tidak bersaksi dusta, engkau seharusnya
tidak mengingini," dan seandainya ada suatu
perintah yang lain, ia sudah disimpulkan dalam
firman ini, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu
sendiri."
10Kasih tidak berbuat yang jahat kepada

sesama, karena itu kasih adalah penggenapan
torat.
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11 Juga ini, karena mengetahui saat bahwa

waktu untuk kita bangun dari tidur telah tiba,
sebab sekarang keselamatan kita sudah lebih
dekat daripada ketika kita beroleh iman.
12Malam telah semakin larut dan siang

telah menjelang, karena itu marilah
kita menanggalkan perbuatan-perbuatan
kegelapan dan mengenakan perlengkapan
senjata terang.
13Marilah kita hidup sebagaimana mestinya

seperti pada siang hari, bukan dalam pesta
pora dan kemabukan, bukan dalam sembarang
persetubuhan dan rangsangan badani, bukan
dalam perkelahian dan iri hati.
14Tetapi kenakanlah Tuhan YESUS Kristus,

dan janganlah melakukan angan-angan daging
sebagai keinginan.

14
1Dan terimalah dia yang lemah dalam
iman, bukan sebagai penghakiman

pikiran-pikiran.
2Yang seorang berkeyakinan boleh makan

segala hal, tetapi dia yang menjadi lemah
hanya makan sayur-sayuran.
3Biarlah dia yang makan tidak memandang

rendah yang tidak makan. Dan dia yang tidak
makan biarlah tidak menghakimi yang makan,
karena Allah (Elohim - 2316) telah menerima
dia.
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4Siapakah engkau yang menghakimi pelayan

rumah tangga orang lain? Hak tuannya
(majikannya - 2962) sendiri, dia berdiri atau
jatuh. Tetapi dia akan tetap berdiri, sebab
Tuhan (Elohim - 2962) itu sanggup membuat
ia tetap berdiri.
5Yang seorang menganggap satu hari

lebih dari hari yang lain, tetapi yang lain
menganggap semua hari sama. Biarlah setiap
orang dipenuhi oleh pikirannya sendiri.
6Siapa yang memikirkan hari itu, ia

memikirkannya untuk Tuhan. Dan siapa
yang tidak memikirkan hari itu, ia tidak
memikirkannya untuk Tuhan. Siapa yang
makan, dia makan untuk Tuhan, sebab ia
mengucap syukur kepada Allah (Elohim -
2316). Dan siapa yang tidak makan, dia tidak
makan untuk Tuhan; dan dia mengucap syukur
kepada Allah (Elohim - 2316).
7Sebab tidak seorang pun dari kita hidup

untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun
mati untuk dirinya sendiri.
8Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk

Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk
Tuhan. Jadi, baik jika kita hidup ataupun mati,
kita adalah milik Tuhan.
9Sebab karena hal inilah Kristus telah mati

dan bangkit dan hidup kembali, supaya Dia
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menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun
atas yang hidup.
10Akan tetapi, mengapa engkau menghakimi

saudaramu? Atau, mengapa pula engkau
memandang rendah saudaramu? Sebab
kita semua akan berdiri di hadapan takhta
pengadilan Allah (Kristus - 2316).
11Sebab telah tertulis, "Aku hidup," Tuhan

(YAHWEH - 2962) berfirman, "Sehingga setiap
lutut akan bertelut kepada-Ku dan setiap lidah
akan mengaku kepada Allah (Elohim - 2316)."
12Maka selanjutnya, setiap orang dari kita

akan memberikan pertanggungjawaban
mengenai dirinya sendiri kepada Allah (Elohim
- 2316).
13Selanjutnya, marilah kita tidak lagi

menghakimi seorang terhadap yang lain, tetapi
lebih baik tetapkanlah hal ini: Jangan menaruh
sandungan atau halangan terhadap saudara.
14Aku telah mengetahui dan diyakinkan oleh

Tuhan YESUS, bahwa tidak ada satu pun yang
najis karena dirinya sendiri, kecuali bagi yang
memperhitungkan hal itu najis, maka najislah
hal itu baginya.
15Namun jika saudaramu dibuat sedih oleh

karena makanan, maka kamu tidak lagi
hidup atas dasar kasih. Janganlah dengan
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makananmu engkau membinasakan orang itu,
yang ganti dia Kristus telah mati.
16Kemudian, jangan biarkan kebaikanmu

dihujat.
17Sebab kerajaan Allah (Elohim - 2316)

bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi
kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita
dalam Roh Kudus.
18Sebab siapa yang mengabdi kepada Kristus

dalam hal-hal ini, berkenan kepada Allah
(Elohim - 2316), dan diterima oleh manusia.
19Maka selanjutnya, marilah kita mengejar

hal-hal damai sejahtera dan hal-hal
kebangunan yang seorang terhadap yang lain.
20 Janganlah menghancurkan pekerjaan Allah

(Elohim - 2316) sehubungan dengan makanan.
Sesungguhnya, segala sesuatu itu tahir, tetapi
jahatlah bagi seseorang yang makan hingga
menjadi sandungan.
21Adalah baik untuk tidak makan daging, atau

minum anggur, atau apa pun yang olehnya
saudaramu tersandung atau terjerumus atau
menjadi lemah.
22Apakah kamu mempunyai iman? Milikilah

sesuai dengan dirimu sendiri di hadapan Allah
(Elohim - 2316). Berbahagialah orang yang
tidak menghukum dirinya sendiri dengan apa
yang ia menyetujuinya.
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23Tetapi siapa yang bimbang, jika dia makan,

dia telah dihukum karena bukan atas dasar
iman, dan segala sesuatu yang bukan atas
dasar iman adalah dosa.

15
1Dan kita yang kuat, wajib
menanggung kelemahan yang tidak

kuat, dan janganlah menyenangkan diri kita
sendiri.
2Sebab, biarlah setiap orang dari kita

menyenangkan sesamanya untuk kebaikan
demi kebangunan.
3Sebab Kristus juga tidak menyenangkan

diri-Nya sendiri, tetapi sebagaimana yang telah
tertulis, "Cercaan dari mereka yang mencerca
Engkau telah menimpa ke atasku."
4Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu,

telah ditulis sebagai pengajaran bagi kita,
bahwa dengan ketekunan dan penghiburan
kitab suci, kita memiliki pengharapan.
5Sekarang semoga Allah (Elohim - 2316),

sumber kesabaran dan penghiburan,
mengaruniai kamu untuk memikirkan hal yang
sama satu terhadap yang lain sesuai dengan
Kristus YESUS,
6 supaya dengan seia sekata kamu

memuliakan Allah (Elohim - 2316) dan Bapa
dari Tuhan kita YESUS Kristus.
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7Sebab itu, terimalah satu dengan yang lain

sama seperti Kristus menerima kita, untuk
kemuliaan Allah (Elohim - 2316).
8Dan aku berkata, YESUS Kristus telah

menjadi pelayan sunat demi kebenaran Allah
(Elohim - 2316), untuk menegaskan janji-janji
kepada para leluhur
9 dan bangsa-bangsa lain, demi kemurahan

untuk memuliakan Allah (Elohim - 2316),
seperti yang telah tertulis: "Sebab itu, aku mau
mengakui Engkau di antara bangsa-bangsa,
dan aku mau memuji Nama-Mu."
10Dan lagi Dia berkata, "Bersukacitalah, hai

bangsa-bangsa, bersama dengan umat-Nya."
11Dan lagi, "Pujilah Tuhan (YAHWEH - 2962),

hai segala bangsa, dan pujilah Dia, hai seluruh
umat-Nya."
12Dan lagi Yesaya berkata, "Taruk dari Isai

akan terbit, dan Dia yang akan bangkit untuk
memerintah bangsa-bangsa; kepada-Nyalah
bangsa-bangsa akan berharap."
13Dan biarlah Allah (Elohim - 2316) sumber

pengharapan memenuhi kamu dengan segala
sukacita dan damai sejahtera dalam beriman,
agar kamu berlimpah dengan pengharapan
oleh kuasa Roh Kudus.
14Akan tetapi, saudara-saudaraku, aku

sendiri diyakinkan tentang kamu, bahwa
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kamu sendiri penuh dengan kebaikan, setelah
dipenuhi dengan segala pengetahuan, mampu
untuk saling menasihati.
15Namun, aku menulis kepadamu dengan

lebih berani, saudara-saudara, sebagai bagian
untuk mengingatkan kamu, karena kemurahan
yang diberikan oleh Allah (Elohim - 2316)
kepadaku,
16 sebab aku menjadi pelayan YESUS Kristus

untuk bangsa-bangsa lain, yang melayani
sebagai imam dengan memberitakan injil Allah
(Elohim - 2316), supaya bangsa-bangsa itu
menjadi persembahan yang dapat diterima
dan dikuduskan oleh Roh Kudus.
17Oleh karena itu, aku memiliki kemegahan

dalam Kristus YESUS berhubungan dengan
perkara-perkara bagi Allah (Elohim - 2316).
18Sebab aku tidak akan berani mengatakan

sesuatu yang Kristus tidak kerjakan melalui
aku, demi ketaatan bangsa-bangsa, dalam
perkataan dan perbuatan,
19 dalam kuasa tanda-tanda dan mukjizat-

mukjizat, oleh kuasa Roh * (Elohim
- 0); sehingga dari Yerusalem, dan
perjalanan keliling sampai Ilirikum, aku telah
memberitakan sepenuhnya injil Kristus.
20Dan dengan berjuang penuh semangat

untuk menginjil, bukan di tempat Kristus sudah
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disebut, supaya aku jangan membangun di
atas fondasi orang lain,
21 tetapi sebagaimana yang telah tertulis,

"Mereka akan melihat Dia yang belum
pernah diberitakan; dan yang belum pernah
mendengarnya akan memahami."
22Oleh karena itu, aku juga seringkali

terhalang untuk mengunjungi kamu.
23Namun sekarang, karena tidak lagi

mempunyai tempat di wilayah-wilayah ini, dan
karena mempunyai kerinduan bertahun-tahun
untuk datang kepada kamu,
24maka bilamana aku pergi ke Spanyol,

aku akan singgah kepadamu, karena sambil
melintas aku berharap dapat menjumpaimu,
bahkan diantar oleh kamu ke sana, apabila
aku telah terlebih dahulu disukacitakan
bersamamu barang sesaat.
25Tetapi sekarang aku sedang pergi ke

Yerusalem, untuk melakukan pelayanan
kepada orang-orang kudus;
26 sebab jemaat Makedonia dan Akhaya

merasa senang melakukan sesuatu sebagai
sumbangan bagi mereka yang miskin di antara
orang-orang kudus di Yerusalem.
27Sebab mereka merasa senang bahkan

mereka adalah para penghutangnya, karena
sekiranya bangsa-bangsa lain telah mengambil
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bagian dalam hal-hal rohaninya, maka
mereka sepatutnya pula melakukan pelayanan
kepadanya dalam hal-hal jasmani.
28Oleh karena itu, setelah menyelesaikan hal

ini dan setelah memeteraikan hasil ini kepada
mereka, aku akan kembali ke Spanyol melalui
kamu.
29Dan aku tahu bahwa manakala datang

kepadamu, aku akan datang dalam kepenuhan
berkat injil Kristus.
30Tetapi aku meminta kamu hai saudara-

saudara, melalui Tuhan kita YESUS Kristus dan
melalui kasih Roh, untuk berjuang bersamaku
dalam doa kepada Allah (Elohim - 2316) demi
aku,
31 supaya aku dilepaskan dari mereka

yang tidak percaya di Yudea, dan supaya
sokonganku yang untuk Yerusalem dapat
menjadi pantas bagi orang-orang kudus,
32 supaya aku boleh datang kepadamu dalam

sukacita melalui kehendak Allah (Elohim -
2316), dan aku dapat beristirahat bersama
kamu.
33Dan Allah (Elohim - 2316) damai sejahtera

ada bersama kamu semuanya. Amin.

16
1Dan aku menunjukkan kepadamu
Febe, saudari kita yang menjadi

pelayan jemaat di Kengkrea,
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2 supaya kamu dapat menerima dia di

dalam Tuhan, sebagaimana selayaknya bagi
orang-orang kudus, dan dapat membantunya
dalam apa pun yang mungkin ia perlukan dari
kamu. Sebab dia menjadi seorang penolong
bagi banyak orang, dan juga bagi diriku.
3Sampaikanlah salam kepada Priskila dan

Akwila, rekan sekerjaku dalam Kristus YESUS,
4 yang telah mempertaruhkan leher mereka

demi jiwaku; kepada mereka bukan hanya aku
berterima kasih, tetapi juga seluruh gereja dari
bangsa-bangsa lain.
5Dan kepada gereja di rumah mereka, dan

Epenetus yang kukasihi yang adalah buah
pertama dari Akhaya untuk Kristus.
6Salam kepada Maria, yang banyak berjerih

lelah untuk kami.
7Salam kepada Andronikus dan Yunias,

saudara-saudaraku sebangsa, teman-teman
sepenjara, yang terpandang di antara para
rasul dan yang juga ada di dalam Kristus
sebelum aku.
8Salam kepada Ampliatus, yang kukasihi di

dalam Tuhan.
9Salam kepada Urbanus, rekan sekerja kita

di dalam Kristus, dan Stakhis yang kukasihi.
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10Salam kepada Apeles, yang telah tahan uji

di dalam Kristus. Salam kepada mereka yang
termasuk seisi rumah Aristobulus.
11Sampaikanlah salam kepada Herodion,

sebangsaku. Salam kepada mereka yang
termasuk seisi rumah Narkisus, yang ada
dalam Tuhan.
12Salam kepada Trifena dan Trifosa, yang

berjerih lelah di dalam Tuhan. Salam kepada
Persis, yang terkasih, yang banyak berjerih
lelah dalam Tuhan.
13Salam kepada Rufus, yang terpilih dalam

Tuhan, dan ibunya yang juga ibuku.
14Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermas,

Patrobas, Hermes dan saudara-saudara yang
bersama-sama dengan mereka.
15Salam kepada Filologus, dan Yulia, Nereus

dan saudarinya, dan Olimpas, dan semua
orang kudus yang bersama dengan mereka.
16Bersalam-salamlah kamu dengan cium

kudus. Jemaat-jemaat Kristus juga mengirim
salam kepadamu.
17Dan aku menasihati kamu, saudara-

saudara, supaya waspada terhadap mereka
yang menimbulkan perpecahan dan sandungan
terhadap pengajaran yang telah kamu sendiri
pelajari dengan melakukannya; maka
berpalinglah dari mereka!
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18Sebab orang-orang demikian tidak

melayani Tuhan kita YESUS Kristus, tetapi
perut mereka sendiri, dengan kata-kata yang
licin dan pujian yang menjilat mereka menipu
hati orang-orang yang tulus.
19Karena ketaatanmu telah tersebar kepada

semua orang; oleh sebab itu, aku bersukacita
mengenai kamu; tetapi aku ingin kamu
menjadi sungguh-sungguh bijaksana terhadap
apa yang baik, dan bersih terhadap yang jahat.
20Dan Allah (Elohim - 2316), sumber damai

sejahtera, akan segera menghancurkan Satan
di bawah kakimu. Anugerah Tuhan kita YESUS
Kristus, menyertai kamu! Amin.
21Timotius, temanku sekerja, dan Lukius,

Yason dan Sosipater, sebangsaku, mengirim
salam kepadamu.
22Aku, Tertius, yang menuliskan surat

ini di dalam Tuhan, menyampaikan salam
kepadamu.
23Gayus, yang memberi tumpangan kepada

semua jemaat dan aku, mengirim salam
kepadamu. Erastus, bendahara negeri,
dan Kuartus, saudaranya, mengirim salam
kepadamu.
24Anugerah Tuhan kita YESUS Kristus,

menyertai kamu semua! Amin.
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25Dan, bagi Dia yang sanggup meneguhkan

kamu --sesuai dengan injil dan pemberitaanku
tentang YESUS Kristus, sesuai dengan
penyingkapan dari rahasia yang telah
didiamkan pada waktu yang kekal,
26 tetapi yang sekarang telah dinyatakan juga

melalui kitab-kitab nubuat, sesuai dengan
perintah Allah (Elohim - 2316) yang kekal,
yang telah diperkenalkan kepada segala
bangsa untuk ketaatan iman--
27 bagi satu-satunya Allah (Elohim - 2316)

yang bijaksana, melalui YESUS Kristus, bagi
Dialah kemuliaan sampai selamanya! Amin.



1 Korintus

1
1 Paulus, yang disebut rasul YESUS Kristus
melalui kehendak Allah (Elohim - 2316),

dan Sostenes, saudara itu.
2Kepada gereja Allah (Elohim - 2316) yang

berada di Korintus, yang telah dikuduskan
di dalam Kristus YESUS, yang disebut
orang-orang kudus, bersama semua orang
yang memanggil Nama Tuhan kita YESUS
Kristus di setiap tempat, baik di tempat mereka
maupun kita.
3Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari

Allah (Elohim - 2316), Bapa kita, dan dari
Tuhan YESUS Kristus.
4Aku selalu mengucap syukur kepada Allahku

(Elohimku - 2316) mengenai kamu, atas
anugerah Allah (Elohim - 2316) yang telah
dikaruniakan kepada kamu di dalam Kristus
YESUS.
5Sebab di dalam Dia kamu telah diperkaya

dalam setiap hal, dalam setiap perkataan dan
setiap pengetahuan,
6 sebagaimana kesaksian Kristus telah

diteguhkan di dalam kamu,
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7 sehingga kamu tidak kekurangan dalam

suatu karunia apa pun, sementara menantikan
penyingkapan Tuhan kita YESUS Kristus,
8 yang juga akan meneguhkan kamu tanpa

cela hingga akhirnya, pada hari Tuhan kita
YESUS Kristus.
9Allah (Elohim - 2316) itu setia, melalui Dia

kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan
Putra-Nya, YESUS Kristus, Tuhan kita.
10Dan aku menasihati kamu, saudara-

saudara, demi Nama Tuhan kita YESUS Kristus,
supaya kamu semua seia sekata dan tidak ada
perpecahan di antara kamu, dan kamu dapat
diperlengkapi dengan pikiran yang sama dan
dengan pendapat yang sama.
11Sebab saudara-saudaraku, mengenai

dirimu telah dinyatakan kepadaku oleh mereka
yang dari Kloe, bahwa ada perselisihan di
antara kamu.
12Dan aku mengatakan hal ini, bahwa kamu

masing-masing berkata, "Aku sesungguhnya
dari Paulus, dan aku dari Apolos, dan aku dari
Kefas, dan aku dari Kristus!"
13Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah

Paulus telah disalibkan ganti kamu? Atau,
apakah kamu telah dibaptis ke dalam nama
Paulus?
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14Aku bersyukur * (kepada Elohim - 0),

bahwa aku tidak membaptis seorang pun di
antara kamu, selain Krispus dan Gayus,
15 supaya jangan seorang pun dapat berkata

bahwa aku telah membaptisnya ke dalam
namaku,
16 dan juga aku telah membaptis keluarga

Stefanas; selebihnya aku tidak tahu jika aku
telah membaptis seseorang yang lain.
17Sebab Kristus tidak mengutus aku untuk

membaptis, tetapi untuk menginjil, bukan
dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus
tidak dibuat sia-sia.
18Sebab firman tentang salib bagi mereka

yang memang binasa adalah kebodohan,
tetapi bagi kita yang diselamatkan hal itu
adalah kekuatan Allah (Elohim - 2316).
19Sebab telah tertulis, "Aku akan

menghancurkan hikmat orang-orang yang
berhikmat dan Aku akan menolak pengertian
orang-orang yang berpengertian."
20Di manakah orang yang berhikmat? Di

manakah ahli kitab? Di manakah ahli debat
masa kini? Bukankah Allah (Elohim - 2316)
telah membuat bodoh hikmat dunia ini?
21Sebab, sungguhpun dalam hikmat Allah

(Elohim - 2316) dunia melalui hikmatnya
tidak pernah mengenal Allah (Elohim - 2316),
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Allah (Elohim - 2316) telah berkenan untuk
menyelamatkan mereka yang percaya melalui
kebodohan pemberitaan.
22Dan sungguhpun orang-orang Yahudi

meminta tanda dan orang-orang Yunani
mencari hikmat,
23 tetapi kami memberitakan Kristus yang

telah disalibkan: di satu sisi suatu sandungan
bagi orang-orang Yahudi, di sisi lain kebodohan
bagi orang-orang Yunani.
24Namun bagi mereka yang terpanggil, baik

orang-orang Yahudi maupun orang orang
Yunani, Kristus itu kuasa Allah (Elohim - 2316)
dan hikmat Allah (Elohim - 2316).
25Sebab, yang bodoh dari Allah (Elohim

- 2316) adalah lebih bijaksana daripada
manusia, dan yang lemah dari Allah (Elohim -
2316) adalah lebih kuat daripada manusia.
26Sebab kamu melihat panggilanmu

saudara-saudara, bahwa tidak banyak yang
berhikmat secara daging, tidak banyak yang
berkuasa, tidak banyak yang terpandang;
27 akan tetapi Allah (Elohim - 2316) telah

memilih apa yang bodoh dari dunia, supaya
Dia dapat mempermalukan mereka yang
berhikmat, dan Allah (Elohim - 2316) telah
memilih apa yang lemah dari dunia, supaya
Dia dapat mempermalukan apa yang kuat.
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28Dan Allah (Elohim - 2316) telah memilih

apa yang tidak terpandang dan apa yang hina
dan apa yang tidak berarti, supaya Dia dapat
meniadakan apa yang berarti,
29 sehingga setiap daging tidak dapat

bermegah di hadapan Allah (-Nya - 2316).
30Namun kamu, oleh Dia kamu berada di

dalam Kristus YESUS, yang bagi kita telah
dijadikan hikmat, sekaligus kebenaran dan
pengudusan dan penebusan, dari Allah (Elohim
- 2316),
31 sehingga, sebagaimana yang telah tertulis,

"Siapa yang bermegah, biarlah dia bermegah
di dalam Tuhan (YAHWEH - 2962)!"

2
1Dan aku, ketika datang kepadamu
saudara-saudara, aku datang bukan

menurut kehebatan kata-kata atau hikmat,
dengan memberitakan kepada kamu kesaksian
Allah (Elohim - 2316).
2Sebab, aku telah memutuskan untuk

tidak mengetahui apa-apa dari antara kamu
kecuali YESUS Kristus bahkan Dia yang telah
disalibkan.
3Dan aku telah ada bersamamu dalam

kelemahan dan dalam ketakutan dan dengan
sangat gemetar.
4Dan perkataanku maupun pemberitaanku

bukan dalam kata-kata hikmat manusia yang
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menyakinkan, melainkan dengan pembuktian
Roh dan kuasa,
5 supaya imanmu tidak tergantung pada

hikmat manusia, melainkan pada kuasa Allah
(Elohim - 2316).
6Dan kami membicarakan hikmat di antara

mereka yang dewasa, tetapi bukannya hikmat
zaman ini, bukan pula dari para pemimpin
zaman ini yang akan ditiadakan.
7Namun kami membicarakan hikmat Allah

(Elohim - 2316) yang telah disembunyikan
secara rahasia, yang telah Allah (Elohim -
2316) tetapkan sebelumnya bagi kemuliaan
kita sebelum permulaan zaman,
8 yang tak seorang pun dari para pemimpin

zaman ini telah mengenalnya. Sebab jika
mereka telah mengenalnya, mereka tidaklah
pernah menyalibkan Tuhan kemuliaan.
9Namun, sebagaimana telah tertulis, apa

yang mata belum pernah melihat dan telinga
belum pernah mendengar dan belum pernah
timbul pada hati manusia, itulah yang telah
Allah (Elohim - 2316) sediakan, bagi mereka
yang mengasihi Dia.
10Namun Allah (Elohim - 2316)

menyingkapkan kepada kita melalui
Roh-Nya, karena Roh menyelidiki segala
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sesuatu, bahkan kedalaman Allah (Elohim -
2316).
11Sebab apakah dari manusia yang

mengetahui sesuatu mengenai manusia itu,
kecuali roh manusia yang ada di dalamnya?
Demikian pula hal-hal mengenai Allah (Elohim
- 2316), tidak seorang pun yang telah
mengetahuinya, kecuali Roh Allah (Elohim -
2316).
12Dan kita tidak menerima roh dunia,

tetapi Roh dari Allah (Elohim - 2316), supaya
kita dapat mengetahui hal-hal yang telah
dikaruniakan oleh Allah (Elohim - 2316)
kepada kita.
13Dan apa yang kami bicarakan, bukanlah

berdasarkan perkataan yang diajarkan
oleh hikmat manusia, tetapi berdasarkan
apa yang diajarkan oleh Roh Kudus ketika
membandingkan hal-hal yang rohani dengan
hal-hal yang rohani.
14Namun manusia jiwani tidak menerima

hal-hal mengenai Roh Allah (Elohim - 2316),
karena hal itu adalah kebodohan bagi dia, dan
dia tidak mampu untuk mengetahuinya, sebab
hal itu teruji secara rohani.
15Dan yang rohani memang menguji segala

sesuatu, tetapi dia sendiri tidak diuji oleh siapa
pun.
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16Sebab siapakah yang mengetahui pikiran

Tuhan (YAHWEH - 2962)? Siapakah yang akan
memberi petunjuk kepada-Nya? Namun kami
memiliki pikiran Kristus.

3
1Dan aku, saudara-saudara, tidaklah
sanggup untuk berbicara kepadamu seperti

kepada yang rohani, sebaliknya seperti kepada
yang jasmani, seperti kepada kanak-kanak di
dalam Kristus.
2Aku telah memberi kamu minum susu

dan bukan makanan, karena kamu belumlah
mampu. Namun, sekarang pun kamu belum
mampu juga,
3 karena kamu masih menjadi yang

jasmaniah. Sebab bilamana ada iri hati dan
perselisihan dan perpecahan di antara kamu,
bukankah kamu adalah jasmaniah dan hidup
secara manusiawi?
4Sebab ketika seseorang mengatakan, "Aku

sesungguhnya adalah milik Paulus," dan yang
lain, "Aku milik Apolos," bukankah kamu
bersifat daging?
5Selanjutnya, siapa itu Paulus dan siapa

Apolos, selain daripada para pelayan yang
olehnya kamu telah beriman, dan yang
kepada masing-masing seperti telah Tuhan
anugerahkan:
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6Aku menanam, Apolos menyiram,

tetapi Allah (Elohimlah - 2316) yang
menumbuhkannya.
7Maka dari itu, yang penting bukanlah yang

menanam atau yang menyiram, melainkan
Allah (Elohim - 2316) yang menumbuhkan.
8Dan yang menanam juga yang menyiram

adalah setujuan, tetapi masing-masing akan
menerima upahnya sesuai dengan jerih
lelahnya sendiri.
9Sebab kami adalah kawan sekerja * (Elohim

- 2316), ladang Allah (Elohim - 2316); kamu
adalah bangunan Allah (Elohim - 2316).
10Sesuai dengan anugerah Allah (Elohim -

2316) yang diberikan kepadaku, selaku ahli
bangunan yang bijaksana aku telah meletakkan
fondasi, dan yang lain membangun di atasnya.
Namun biarlah masing-masing memerhatikan
bagaimana dia membangun di atasnya.
11Sebab tidak seorang pun sanggup untuk

meletakkan fondasi yang lain selain yang
sudah diletakkan, yaitu YESUS, Sang Mesias.
12Dan jika seseorang membangun di atas

fondasi ini: emas, perak, batu-batu berharga,
kayu, rumput, atau jerami;
13 dari tiap-tiap pekerjaan akan menjadi

nyata, karena hari itu akan menjelaskannya,
sebab hal itu akan disingkapkan oleh api, dan
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bagaimana rupa tiap-tiap pekerjaan itu, api itu
akan membuktikan.
14 Jika dari seseorang, pekerjaan yang

telah ia bangun di atasnya bertahan, ia akan
menerima upah.
15 Jika dari seseorang, pekerjaannya terbakar

habis, ia akan menderita kerugian, tetapi dia
sendiri akan diselamatkan, namun demikian
seperti melewati api.
16Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah

tempat suci Allah (Elohim - 2316) dan Roh
Allah (Elohim - 2316) berdiam di dalam kamu?
17 Jika seseorang merusak tempat suci Allah

(Elohim - 2316), Allah (Elohim - 2316) akan
menghancurkan dia, karena tempat suci Allah
(Elohim - 2316) adalah kudus, itulah kamu
adanya.
18 Janganlah seorang pun menipu dirinya

sendiri. Jika seseorang di antara kamu mengira
jadi bijaksana pada zaman ini, biarlah dia
menjadi bodoh supaya dia dapat menjadi
bijaksana.
19Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan

di hadapan Allah (Elohim - 2316), karena telah
tertulis, "Siapa yang menjerat orang-orang
bijaksana dalam kecerdikan mereka?"
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20Dan lagi, "Tuhan (YAHWEH - 2962)

mengetahui pikiran-pikiran orang-orang
bijaksana, bahwa semuanya adalah sia-sia."
21Maka dari itu, janganlah seorang pun

memegahkan diri atas manusia. Sebab segala
sesuatu adalah milikmu,
22 baik Paulus, atau Apolos, atau Kefas, atau

dunia ini, atau kehidupan, atau kematian, atau
hal-hal yang sekarang, maupun hal-hal yang
akan datang. Semua adalah milikmu,
23 dan kamu milik Kristus dan Kristus milik

Allah (Elohim - 2316).

4
1 Jadi, biarlah orang memperhitungkan kita
sebagai para pengawal Kristus dan para

penatalayan rahasia Allah (Elohim - 2316).
2Dan apa yang dibutuhkan selebihnya dari

antara para penatalayan, yaitu agar seseorang
didapati setia.
3Dan bagiku hal itu terlalu kecil, bahwa

aku dapat diuji oleh kamu atau oleh hari
manusiawi, tetapi aku tidaklah menghakimi
diriku sendiri.
4Sebab aku menyadari tidak ada apa pun

terhadap diriku sendiri, tetapi bukan dalam
hal ini aku telah dibenarkan, dan Dia yang
menghakimi aku adalah Tuhan (YAHWEH -
2962).
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5Maka dari itu, janganlah menghakimi apa

pun sebelum saatnya, sampai Tuhan datang,
Dialah yang sekaligus akan menerangi hal-hal
yang tersembunyi dalam kegelapan dan akan
menampakkan niat-niat hati. Dan pada waktu
itu pujian dari Allah (Elohim - 2316) akan
datang pada tiap-tiap orang.
6Dan hal-hal ini, saudara-saudara, aku telah

menerapkannya kepada diriku sendiri dan
Apolos sehubungan dengan kamu, supaya di
dalam kami kamu dapat belajar untuk tidak
berpikir melampaui apa yang telah tertulis,
sehingga kamu tidak menjadi sombong
terhadap yang lain, seorang demi seorang.
7Sebab siapakah yang memperbedakan

engkau? Dan apa yang engkau miliki yang
engkau tidak menerimanya? Dan jika engkau
pun telah menerimanya, mengapa engkau
bermegah seolah-olah tidak menerimanya?
8Kamu sudah dipuaskan sekarang kamu

menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah
memerintah. Dan semoga sungguh kamu
telah memerintah, supaya kami juga dapat
memerintah bersamamu.
9Sebab aku menganggap, bahwa Allah

(Elohim - 2316) telah memamerkan kami,
para rasul, yang terakhir, kami telah
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dijadikan tontonan bagi dunia, bahkan bagi
malaikat-malaikat dan manusia.
10Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi

kamu bijaksana di dalam Kristus. Kami lemah,
tetapi kamu kuat; kamu dihormati, tetapi kami
tidak dihormati.
11Sampai waktu sekarang kami juga lapar,

dan haus, dan bertelanjang, dan dipukuli,
bahkan mengembara tanpa rumah,
12 dan kami berjerih lelah sambil bekerja

dengan tangan kami sendiri. Ketika dikutuk,
kami memberkati; ketika dianiaya, kami tabah;
13 ketika difitnah, kami menasihati. Hingga

sekarang kami telah menjadi seperti sampah
dunia, yaitu kotoran segala sesuatu.
14Aku menuliskan hal ini tidak

untuk mempermalukan kamu, tetapi
memperingatkan kamu sebagai anak-anakku
yang terkasih.
15Sebab sekalipun kamu mempunyai guru

yang tak terhitung di dalam Kristus, tetapi
tidak banyak bapak, karena di dalam Kristus
YESUS aku telah memperanakkan kamu
melalui injil.
16Sebab itu, aku mendesak kamu, jadilah

peneladanku.
17Oleh karena hal inilah aku telah mengutus

Timotius kepadamu, ia adalah anakku yang
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terkasih dan yang setia di dalam Tuhan, yang
akan mengingatkan kamu mengenai jalan
hidupku di dalam Kristus, sebagaimana aku
mengajarkan di mana-mana di dalam setiap
jemaat.
18Dan beberapa orang telah dibuat angkuh,

seolah-olah aku tidak datang kepada kamu.
19Namun jika Tuhan (YAHWEH - 2962)

menghendaki, aku akan datang secepatnya
kepadamu dan aku akan mengetahui,
bukan perkataan yang dibangga-banggakan,
melainkan kuasa.
20Sebab kerajaan Allah (Elohim - 2316)

bukan dengan perkataan, melainkan dengan
kuasa.
21Kamu menginginkan apa? Haruskah aku

datang kepadamu dengan tongkat atau dengan
kasih dan dengan roh kelemahlembutan?

5
1Terdengar secara umum di antara kamu
ada percabulan, dan percabulan seperti

itulah yang tidak pernah disebut di antara
bangsa-bangsa, bahwa seseorang mengambil
istri ayahnya.
2Dan kamulah yang dibangga-banggakan,

tetapi kamu malah tidak meratap, sehingga
dia yang telah melakukan perbuatan ini dapat
disingkirkan dari tengah-tengah kamu.
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3Sebab sesungguhnya aku, sebagai yang

tidak hadir secara tubuh tetapi yang hadir
secara roh, seperti yang sedang hadir, aku
sudah menghukum ia yang melakukan hal
sedemikian itu
4 di dalam Nama * (Tuhan - 2962) kita YESUS

Kristus. Kamu yang telah dikumpulkan, juga
rohku, bersama dengan kuasa Tuhan kita
YESUS Kristus,
5untuk menyerahkan orang yang seperti ini

kepada Satan, bagi kebinasaan daging, supaya
roh dapat diselamatkan pada hari Tuhan
YESUS.
6Kesombonganmu itu tidak baik. Tidakkah

kamu mengetahui bahwa sedikit ragi
mengkhamirkan seluruh adonan?
7Sebab itu, bersihkanlah ragi yang lama itu

supaya kamu dapat menjadi adonan yang
baru, sebagaimana kamu tidak beragi. Sebab
Kristus, Paskah kita pun, sudah dikurbankan
ganti kita.
8Maka dari itu, kita dapat merayakan

perayaan itu, bukan dengan ragi yang lama,
bukan pula dengan ragi keburukan dan
kejahatan, melainkan dengan tanpa ragi, yaitu
kemurnian dan kebenaran.
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9Aku menulis kepada kamu di dalam suratku

supaya kamu jangan bergaul akrab dengan
orang-orang cabul.
10Dan bukan sama sekali dengan semua

orang cabul di dunia ini atau dengan
orang-orang tamak atau dengan orang-orang
yang memeras atau dengan para penyembah
berhala, sebab jika demikian, kamu harus
keluar dari dunia ini.
11Namun sekarang aku menulis kepada kamu

untuk tidak bergaul akrab; jika seseorang
yang dinamai saudara adalah orang cabul,
atau orang tamak, atau penyembah berhala,
atau pencerca, atau pemabuk, atau pemeras;
dengan orang seperti itu bahkan jangan
makan bersama.
12Sebab, apa pula artinya bagiku untuk

menghakimi mereka yang di luar? Bukankah
kamu sedang menghakimi mereka yang di
dalam?
13Namun, Allah (Elohim - 2316) akan

menghakimi mereka yang di luar, dan kamu
akan mengusir yang jahat dari antara kamu
sendiri.

6
1Beranikah seseorang di antara kamu
ketika mempunyai suatu perkara terhadap

orang lain, dihakimi di hadapan orang-orang
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yang tidak benar, dan bukan di hadapan
orang-orang kudus?
2Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang

kudus akan menghakimi dunia? Dan jikalau
dunia dihakimi oleh kamu, adakah kamu tidak
layak akan penghakiman yang lebih kecil?
3Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan

menghakimi para malaikat, jangankan lagi
urusan hidup sehari-hari?
4Kemudian, jika memang kamu mempunyai

perkara mengenai urusan hidup sehari-hari,
apakah kamu menempatkan mereka yang
dianggap rendah di dalam jemaat sebagai
pengadil?
5Aku mengatakan kepadamu dengan rasa

malu: tidak adakah yang bijaksana sedemikian
di antara kamu, bahkan tidak adakah seorang
pun yang mampu untuk memberi keadilan di
tengah-tengah saudaranya?
6Malah, saudara dengan saudara saling

menghakimi, dan hal ini terjadi di hadapan
orang-orang yang tidak percaya.
7Oleh karena itu, sebenarnya sudah terjadi

kegagalan yang menyeluruh di antara kamu,
karena kamu mempunyai perkara di antara
dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak lebih suka
dipersalahkan? Mengapa kamu tidak lebih
menerima dicurangi?
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8Namun kamu sedang mempersalahkan dan

mencurangi, bahkan kepada saudara-saudara
sendiri!
9Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-

orang yang tidak benar tidak akan mewarisi
kerajaan Allah (Elohim - 2316)? Janganlah
disesatkan: bukan orang cabul, bukan
penyembah berhala, bukan pezina, bukan
banci, bukan homoseks,
10 bukan pencuri, bukan orang-orang tamak,

bukan pemabuk, bukan pencerca, bukan pula
pemeras, yang akan mewarisi kerajaan Allah
(Elohim - 2316).
11Dan beberapa orang dahulu adalah seperti

itu, tetapi kamu telah dibasuh, terlebih telah
dikuduskan, terlebih lagi telah dibenarkan di
dalam Nama Tuhan YESUS, dan di dalam Roh
Allah (Elohim - 2316) kita.
12Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak

semuanya berguna. Segala sesuatu halal
bagiku, tetapi aku tidak mau dikuasai oleh apa
pun.
13Makanan untuk perut, dan perut untuk

makanan, tetapi Allah (Elohim - 2316)
sekaligus akan melenyapkan hal ini dan hal-hal
itu. Dan tubuh bukanlah untuk percabulan,
melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk
tubuh.
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14Dan Allah (Elohim - 2316), yang

bahkan telah membangkitkan Tuhan, akan
membangkitkan kita juga melalui kuasa-Nya.
15Tidak tahukah kamu, bahwa tubuh kamu

adalah anggota Kristus? Selanjutnya, dengan
membawa anggota Kristus, akankah aku
membuatnya menjadi anggota dari seorang
pelacur? Kiranya tidak terjadi!
16Atau tidakkah kamu tahu, bahwa orang

yang terikat kepada pelacur, ia menjadi satu
tubuh? Sebab Dia berfirman, "Keduanya akan
menjadi satu daging!"
17Namun orang yang terikat kepada Tuhan,

dia menjadi satu Roh.
18Hindarilah percabulan! Setiap dosa apa pun

yang seseorang dapat berbuat, itu adalah di
luar tubuh, tetapi yang melakukan percabulan,
dia berdosa terhadap tubuhnya sendiri.
19Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu

itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di
dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah
(Elohim - 2316), dan kamu bukanlah milikmu
sendiri?
20Sebab, kamu telah dibeli dengan suatu

harga, karena itu, muliakanlah Allah (Elohim -
2316) dengan tubuhmu dan dengan rohmu
yang adalah milik Allah (Elohim - 0).
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7
1Dan mengenai apa yang telah kamu
tuliskan kepadaku, baiklah bagi seorang

pria untuk tidak menjamah seorang wanita.
2Namun, karena percabulan, biarlah

masing-masing pria memiliki istrinya sendiri,
dan masing-masing wanita memiliki suaminya
sendiri.
3Biarlah seorang suami membayar kepada

istrinya kebajikan yang terutang, dan sama
seperti itu pula seorang istri kepada suaminya.
4 Istri tidak memiliki hak atas tubuhnya

sendiri, melainkan suami. Dan, sama seperti itu
pula suami tidak memiliki hak atas tubuhnya
sendiri, melainkan istri.
5 Janganlah mengabaikan hubungan seorang

terhadap yang lain, kecuali atas dasar
persetujuan bersama untuk sesaat, supaya
kamu leluasa untuk berpuasa dan berdoa; dan
bersatulah kembali kepadanya, supaya Satan
tidak dapat mencobai kamu karena kurangnya
pengendalian dirimu.
6Namun, aku mengatakan ini berdasarkan

kesepakatan, bukan berdasarkan perintah.
7Sebab aku mendambakan semua orang

menjadi seperti diriku juga, tetapi tiap-tiap
orang memiliki karunianya sendiri dari Allah
(Elohim - 2316), yang seorang begini dan yang
lain begitu.
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8Dan aku berkata kepada orang-orang yang

belum menikah dan kepada janda-janda,
baiklah bagi mereka jika mereka tetap tinggal
sendirian seperti juga aku.
9Namun, jika mereka tidak dapat

mengendalikan diri, biarlah mereka menikah,
karena lebih baik menikah daripada hangus
terbakar.
10Namun kepada mereka yang sudah

menikah, aku --bukan aku, tetapi Tuhan--
memerintahkan: Istri jangan diceraikan dari
suami
11 --akan tetapi jika dia diceraikan juga,

hendaklah dia tetap tinggal tanpa menikah,
atau, hendaklah dia diperdamaikan kembali
dengan suaminya-- dan janganlah suami
mengabaikan istri.
12Dan kepada yang selebihnya, aku --bukan

Tuhan-- berkata: Jika ada seorang saudara
memiliki seorang istri yang bukan orang
percaya, dan wanita itu setuju untuk hidup
bersamanya, janganlah dia mengabaikannya!
13Dan seorang istri yang memiliki suami

yang bukan orang percaya, dan pria itu
setuju untuk hidup bersamanya, janganlah dia
mengabaikannya.
14Sebab, suami yang tidak percaya itu telah

dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak
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percaya itu telah dikuduskan oleh suaminya;
jika tidak, anak-anakmu adalah anak-anak
cemar, tetapi sekarang, mereka adalah
anak-anak kudus.
15Namun, jika yang tidak percaya itu

bercerai, biarlah dia bercerai, saudara atau
saudari itu tidaklah terikat dengan hal yang
demikian; tetapi Allah (Elohim - 2316) telah
memanggil kita dalam damai sejahtera.
16Sebab, apakah kamu tahu hai istri, kalau

kamu akan menyelamatkan suami, atau
apakah kamu tahu hai suami, kalau kamu
akan menyelamatkan istri,
17 kalau bukan seperti yang telah Tuhan

(Elohim - 2962) bagi-bagikan kepada tiap-tiap
orang. Sebagaimana Allah (Tuhan - 2316)
telah memanggil tiap-tiap orang, biarlah
dia hidup sedemikian. Demikianlah juga
aku memerintahkan kepada semua orang di
gereja-gereja.
18Adakah seseorang yang terpanggil setelah

bersunat? Janganlah dia menjadi yang tidak
bersunat! Adakah seseorang yang terpanggil
dalam yang bukan sunat? Janganlah dia
disunat!
19Sunat bukanlah apa-apa, yang bukan sunat

pun bukanlah apa-apa, selain pemeliharaan
perintah-perintah Allah (Elohim - 2316).
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20Biarlah setiap orang tetap tinggal sesuai

dengan panggilan yang di dalamnya dia telah
dipanggil.
21Adakah kamu seorang hamba ketika

dipanggil? Hal itu tidak apa-apa bagimu.
Namun jika kamu juga dapat menjadi orang
bebas, sebaiknya pergunakanlan itu.
22Sebab orang yang dipanggil hamba di

dalam Tuhan, dia adalah orang bebas milik
Tuhan. Sama seperti itu pula, orang yang
dipanggil orang yang bebas, ia adalah hamba
Kristus.
23Kamu telah dibeli dengan suatu harga,

janganlah menjadi hamba manusia!
24Saudara-saudara, biarlah tiap-tiap orang

tetap tinggal di hadapan Allah (Elohim - 2316)
dalam keadaan seperti apa yang ia telah
dipanggil.
25Dan mengenai para gadis, aku tidak

mendapat perintah dari Tuhan, akan tetapi
aku memberi pertimbangan sebagai seorang
yang telah dirahmati oleh Allah (Tuhan - 2962)
untuk menjadi setia,
26 oleh karenanya, aku menganggap hal itu

adalah baik. Mengingat kebutuhan yang ada
maka baiklah bagi seorang pria untuk menjadi
demikian:
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27Adakah kamu terikat dengan seorang istri?

Janganlah mencari kebebasan! Adakah kamu
terbebas dari seorang istri? Janganlah mencari
seorang istri!
28Dan, jika kamu menikah juga, kamu tidak

berdosa. Dan jika seorang gadis menikah,
dia tidak berdosa. Akan tetapi mereka yang
seperti itu akan mendapatkan kesukaran di
dalam daging, dan aku sedang menghindarkan
kamu.
29Namun, aku katakan ini, saudara-saudara,

saat yang masih ada itulah yang dipersingkat,
supaya bahkan yang memiliki istri dapat
berlaku seperti tidak memiliki,
30 dan mereka yang menangis seperti tidak

menangis, dan mereka yang bersukacita
seperti tidak bersukacita, dan mereka yang
membeli seperti tidak menggenggam,
31 dan mereka yang memakai barang-barang

dunia ini seperti tidak memakainya sama
sekali; karena pola dunia ini sedang berlalu.
32Dan, aku menginginkan kamu menjadi

bebas dari kekuatiran. Orang yang tidak
menikah memikirkan hal-hal yang dari Tuhan,
bagaimana menyenangkan Tuhan.
33Akan tetapi orang yang menikah

memikirkan perkara-perkara duniawi,
bagaimana dia dapat menyenangkan istrinya.
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34Seorang istri dan seorang gadis itu

terbedakan: seorang yang tidak menikah
memikirkan perkara-perkara yang dari
Tuhan, supaya dia menjadi kudus baik
tubuh maupun rohnya; tetapi seorang yang
menikah memikirkan perkara-perkara duniawi,
bagaimana menyenangkan suaminya.
35Dan aku mengatakan hal ini demi apa yang

menguntungkan dirimu sendiri, bukan supaya
aku menaruh jerat bagimu, sebaliknya demi
apa yang pantas dan saleh bagi Tuhan, tanpa
keraguan.
36Dan jika seseorang mengira berbuat tidak

wajar terhadap kegadisannya, jika dia sudah
cukup umur dan seharusnyalah demikian,
hendaklah dia melakukan apa yang ia inginkan,
dia tidak berdosa, hendaklah mereka menikah.
37Namun, orang yang berdiri teguh, tegar di

dalam hati, tidak merasa tertekan, sebaliknya,
dia mempunyai kuasa atas hasratnya sendiri
dan telah memutuskan hal ini dalam hatinya
untuk menjaga kegadisannya sendiri, maka
dia bertindak dengan baik.
38Maka dari itu pula, orang yang menikah,

dia bertindak dengan baik, dan yang tidak
menikah, dia bertindak dengan lebih baik.
39Seorang istri terikat oleh hukum sepanjang

waktu selama suaminya masih hidup, tetapi
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jika suaminya meninggal, ia bebas untuk
dinikahi oleh pria yang mengingininya, asalkan
di dalam * (Tuhan - 2962).
40Namun menurut pendapatku, ia lebih

berbahagia jika tetap tinggal demikian, dan
aku rasa, aku pun memiliki Roh Allah (Elohim -
2316).

8
1Dan mengenai binatang-binatang yang
dikurbankan kepada berhala, kita telah

mengetahui bahwa kita semua memiliki
pengetahuan. Pengetahuan membuat
sombong, tetapi kasih membangun.
2Namun, jika seseorang menganggap tahu

apa saja, sesungguhnya dia tidak mengetahui
apa-apa yang seharusnya dia ketahui.
3Akan tetapi jika seseorang mengasihi

Allah (Elohim - 2316), maka dia telah dikenal
oleh-Nya.
4Kemudian, berkaitan dengan makanan

binatang-binatang yang dikurbankan kepada
berhala, kita telah mengetahui bahwa berhala
bukanlah apa-apa di dunia, dan bahwa tidak
ada * (Elohim - 2316) yang lain kecuali Yang
Esa.
5Sebab, jika mungkin ada yang dikatakan

allah (ilah-ilah - 2316), baik di langit maupun
di bumi, sebagaimana memang ada banyak
allah (ilah - 2316) dan banyak tuhan,
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6 tetapi bagi kita, ada satu Allah (Elohim -

2316), yaitu Bapa, dari pada-Nyalah segala
sesuatu, dan kita ada bagi Dia; dan satu
Tuhan, yaitu YESUS Kristus, melalui-Nyalah
segala sesuatu, dan kita ada melalui Dia.
7Akan tetapi tidak pada semua orang ada

pengetahuan. Dan ada beberapa orang
dengan hati nurani terhadap berhala, sampai
sekarang mereka masih memakan seperti
yang dikurbankan kepada berhala, dan hati
nurani mereka menjadi lemah ternodai.
8Adapun makanan tidak mempersiapkan

kita kepada Allah (Elohim - 2316). Sebab,
baik apabila kita memakannya, kita tidak
berkelimpahan, maupun apabila kita tidak
memakannya, kita tidak berkekurangan.
9Akan tetapi, perhatikanlah agar jangan

hakmu itu menjadi sandungan bagi mereka
yang lemah.
10Sebab, jika seseorang melihat engkau yang

memiliki pengetahuan sedang duduk makan
di dalam kuil berhala, bukankah orang yang
sedang lemah hati nuraninya akan diteguhkan
untuk memakan berbagai binatang yang
dikurbankan kepada berhala?
11Dan atas dasar pengetahuanmu, saudara

yang lemah, yang bagi dia Kristus telah mati,
akan binasa.
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12Dan demikianlah, dengan berdosa terhadap

saudara dan dengan melukai hati nurani
mereka yang lemah, kamu berdosa terhadap
Kristus.
13Oleh sebab itu, jika makanan menyebabkan

saudaraku tersandung, aku sekali-kali tidak
akan makan daging sampai selamanya, supaya
aku tidak membuat saudaraku tersandung.

9
1Bukankah aku seorang rasul? Bukankah
aku bebas? Bukankah aku telah melihat

YESUS Kristus Tuhan kita? Bukankah kamu
adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan?
2 Jika aku bukan seorang rasul bagi yang lain,

tetapi bagi kamu, akulah yang sebenarnya,
karena kamu adalah meterai kerasulanku di
dalam Tuhan.
3 Pembelaanku terhadap mereka yang

menguji aku adalah ini:
4Tidakkah kami memiliki hak untuk makan

dan minum?
5Tidakkah kami memiliki hak untuk

membawa seorang saudari, yaitu seorang
istri, seperti juga para rasul lainnya, dan para
saudara Tuhan, dan Kefas?
6Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang

tidak memiliki hak untuk berhenti bekerja?
7Siapakah yang pernah bertugas sebagai

prajurit atas biayanya sendiri? Siapakah
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yang menanami kebun anggur dan tidak
memakan dari buahnya? Atau siapakah yang
menggembalakan sekawanan ternak dan tidak
meminum dari susu ternaknya?
8Tidakkah aku membicarakan hal ini menurut

manusia, atau tidakkah torat juga mengatakan
hal ini?
9Sebab di dalam torat Musa telah tertulis,

"Janganlah kamu memberangus mulut lembu
yang sedang mengirik!" Apakah lembu yang
menjadi perhatian bagi Allah (Elohim - 2316)?
10Atau, apakah Dia mengatakan hal itu sama

sekali karena kita? Pasti, karena kitalah hal
itu ditulis, sebab orang yang membajak wajib
membajak atas dasar pengharapan, dan orang
yang mengirik atas dasar pengharapan akan
mengambil bagian dalam pengharapannya.
11 Jika kami telah menabur hal-hal yang

rohani kepada kamu, apakah berlebihan jika
kami ingin menuai yang jasmani dari kamu?
12 Jika orang lain mengambil bagian hak

atasmu, bukankah kami lebih lagi? Namun
kami tidak mempergunakan hak ini, sebaliknya,
kami menanggung segala sesuatu, supaya
kami tidak memberi suatu halangan kepada
injil Kristus.
13Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang

yang mengerjakan hal-hal tentang bait suci,
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mereka makan dari bait suci; orang-orang
yang melayani mezbah, mereka beroleh bagian
dari mezbah itu?
14Demikian juga Tuhan telah menetapkan

mereka yang memberitakan injil, untuk hidup
dari injil itu.
15Dan aku tidak pernah mempergunakan

satu pun dari hal-hal ini, tetapi aku tidak
menuliskan hal-hal ini agar kepadaku dapat
terjadi demikian. Sebab, lebih baik bagiku
untuk mati daripada bahwa seseorang dapat
meniadakan kemegahanku.
16Sebab jika aku menginjil, bagiku hal itu

bukanlah kemegahan, karena kebutuhan
itu ditanggungkan kepadaku, dan celakalah
bagiku jika aku tidak menginjil.
17Sebab jika aku rela melakukan hal ini, aku

mendapatkan upah; dan jika tidak rela, aku
telah dipercayakan suatu penatalayanan.
18 Lalu, apakah yang menjadi upahku? Bahwa

dengan menginjil aku dapat menyajikan injil
Kristus secara cuma-cuma, supaya tidak
dimanfaatkan berlebihan oleh hakku di dalam
injil.
19Sebab dengan menjadi bebas dari semua

orang, aku telah menghambakan diriku sendiri
kepada semua orang, supaya aku dapat
memperoleh lebih banyak lagi.
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20Dan kepada orang-orang Yahudi aku telah

menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku
dapat memenangi orang-orang Yahudi. Kepada
orang-orang yang di bawah torat, seperti di
bawah torat, supaya aku dapat memenangi
orang-orang yang di bawah torat.
21Kepada mereka yang tanpa torat, seperti

tanpa torat --bukan dengan menjadi tanpa
torat kepada Allah (Elohim - 2316), melainkan
dengan torat kepada Kristus-- supaya aku
dapat memenangi mereka yang tanpa torat.
22Kepada mereka yang lemah, aku telah

menjadi seperti yang lemah, supaya aku
dapat memenangi mereka yang lemah.
Kepada semuanya, aku telah menjadi segala
sesuatu, supaya dengan segala cara aku dapat
menyelamatkan sejumlah orang.
23Dan aku melakukan ini karena injil, supaya

aku dapat menjadi teman sekutunya.
24Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang

berlari dalam gelanggang pertandingan,
semuanya berlari dengan sungguh-sungguh,
tetapi satu yang menerima hadiah. Jadi,
berlarilah supaya kamu dapat meraihnya.
25Dan setiap orang yang sedang bertanding,

ia melatih segalanya, hal itu sesungguhnya
supaya mereka kemudian dapat menerima
mahkota yang fana, tetapi kita yang baka.
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26 Jadi, aku berlari sedemikian rupa bukan

seperti tanpa tujuan, aku meninju sedemikian
rupa bukan seperti memukul angin.
27Namun, aku menghajar tubuhku dan

memperhambanya, supaya jangan setelah
berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri
dapat menjadi tertolak.

10
1Dan aku tidak menginginkan kamu
untuk mengabaikannya, hai saudara-

saudara, bahwa leluhur kita semuanya berada
di bawah awan dan mereka semuanya telah
melintas melalui laut.
2Dan mereka semuanya telah dibaptis bagi

Musa di dalam awan dan di dalam laut,
3 dan mereka semuanya telah makan

makanan rohani yang sama,
4 dan mereka semuanya telah minum

minuman rohani yang sama; sebab mereka
meminum dari batu karang rohani yang
mengikutinya dan batu karang itu adalah
Mesias.
5Namun, Allah (Elohim - 2316) tidak

berkenan kepada kebanyakan dari mereka,
karena mereka telah dicerai-beraikan di
padang gurun.
6Dan hal-hal ini telah dijadikan contoh bagi

kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang
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yang berkeinginan jahat sebagaimana mereka
itu juga telah berkeinginan.
7 Janganlah menjadi penyembah-penyembah

berhala seperti beberapa orang dari mereka;
sebagaimana telah tertulis, "Bangsa itu telah
duduk untuk makan dan minum, dan mereka
telah bangun untuk menari-nari!"
8 Janganlah pula kita melakukan percabulan

seperti beberapa orang dari mereka telah
berbuat cabul, dan dalam satu hari dua puluh
tiga ribu orang telah bergelimpangan.
9 Janganlah pula kita mencobai Tuhan

(Mesias - 2962) seperti juga beberapa orang
dari mereka telah mencobai dan mereka telah
binasa oleh ular.
10Dan janganlah pula bersungut-sungut

seperti juga beberapa orang dari mereka telah
bersungut-sungut dan mereka telah binasa
oleh si pembinasa.
11Dan semua contoh ini telah terjadi kepada

orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai
peringatan bagi kita, yang bagi siapa akhir
zaman telah tiba.
12Maka dari itu, siapa yang menganggap

berdiri teguh, berhati-hatilah agar ia tidak
jatuh.
13 Pencobaan tidak pernah menimpa kamu

jika tidak manusiawi, tetapi Allah (Elohim -
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2316) itu setia, Dia tidak akan mengizinkan
kamu dicobai di atas yang kamu mampu,
sebaliknya, dengan pencobaan itu Dia bahkan
akan membuat jalan keluar, agar kamu
sanggup menanggungnya.
14Sebab itu hai kekasihku, menjauhlah dari

penyembahan berhala.
15Aku berkata seperti kepada orang-orang

bijaksana, kamu, pertimbangkanlah apa yang
aku katakan.
16Cawan berkat yang sedang kita berkati,

bukankah itu merupakan persekutuan
darah Kristus? Roti yang sedang kita
pecah-pecahkan, bukankah itu merupakan
persekutuan tubuh Kristus?
17Sebab kita yang banyak adalah seketul roti,

yaitu satu tubuh, karena kita semua sedang
mengambil bagian dari seketul roti itu.
18 Perhatikanlah Israel secara daging,

bukankah mereka yang memakan kurban-
kurban adalah semitra dalam mezbah?
19 Lalu, apakah yang aku maksudkan bahwa

berhala adalah sesuatu, atau, bahwa yang
dikurbankan kepada berhala adalah sesuatu?
20Selain bahwa apa yang bangsa-bangsa

sedang mengurbankan, mereka sedang
mengurbankannya kepada setan-setan dan
bukan kepada Allah (Elohim - 2316). Dan
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aku tidak mau kamu menjadi semitra dengan
setan-setan.
21Kamu tidak berkuasa untuk meminum

cawan Tuhan dan cawan setan, kamu tidak
berkuasa untuk mengambil bagian dalam meja
Tuhan dan meja setan.
22Apakah kita sedang membangkitkan

cemburu Tuhan? Atau, adakah kita lebih kuat
daripada-Nya?
23Segala sesuatu diperbolehkan bagiku,

tetapi tidak semuanya berguna. Segala
sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak
semuanya membangun.
24 Janganlah seorang pun mementingkan

dirinya sendiri, sebaliknya setiap orang
mementingkan yang lain.
25Apa saja yang dijual di pasar daging,

makanlah, janganlah ada seorang pun yang
memeriksanya sehubungan dengan hati
nurani,
26 karena bumi dan seisinya adalah milik

Tuhan.
27Dan jika seseorang yang tidak percaya

mengundang kamu, dan kamu ingin pergi,
makanlah apa saja yang dihidangkan di
hadapanmu, jangan ada seorang pun yang
memeriksanya sehubungan dengan hati
nurani.
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28Dan jika seseorang berkata kepadamu, "Ini

adalah binatang yang dikurbankan kepada
berhala," janganlah kamu memakannya,
sehubungan dengan orang itu, yang
menunjukkan, dan hati nurani, karena bumi
dan seisinya adalah milik Tuhan.
29Dan aku mengatakan hati nurani, bukanlah

milik dirinya sendiri, melainkan milik orang
lain, karena mengapa sehingga kebebasanku
dihakimi oleh hati nurani orang lain?
30Namun, jika aku mengambil bagian dalam

anugerah, mengapa aku dihujat demi apa
yang aku syukuri?
31Selanjutnya, bilamana kamu makan atau

minum, atau melakukan sesuatu, lakukanlah
semuanya bagi kemuliaan Allah (Elohim -
2316).
32Hendaklah kamu menjadi tanpa cacat, baik

kepada orang-orang Yahudi maupun kepada
orang-orang Yunani, bahkan kepada gereja
Allah (Elohim - 2316).
33Sebagaimana aku juga dalam segala hal

menyenangkan semua orang, dengan tidak
mencari apa yang menguntungkan diri sendiri,
melainkan bagi banyak orang, sehingga
mereka dapat diselamatkan.

11
1 Jadilah peneladanku, sebagaimana
aku juga terhadap Kristus.
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2Dan aku memuji kamu, hai saudara-

saudara, karena kamu diingatkan segala
sesuatu mengenai aku, dan kamu sedang
memegang teguh tradisi-tradisi seperti yang
telah aku serahkan kepadamu.
3Dan, aku menginginkan kamu untuk

mengetahui, bahwa Kristus adalah kepala
setiap pria, dan pria kepala wanita, dan Allah
(Elohim - 2316) kepala Kristus.
4Setiap pria, ketika berdoa atau bernubuat

dengan berkerudung kepala, dia sedang
menghina kepalanya.
5Dan setiap wanita, ketika berdoa atau

bernubuat dengan kepala tiada berkerudung,
ia sedang menghina kepalanya sendiri, karena
hal itu adalah satu dan sama dengan yang
digunduli.
6Sebab jika seorang wanita tidak dikerudungi,

maka biarlah dia bercukur; tetapi jika bagi
wanita malu untuk bercukur atau digunduli,
biarlah dia dikerudungi.
7Sebab, dengan menjadi gambar dan

kemuliaan Allah (Elohim - 2316), pria
sesungguhnya tidak wajib dikerudungi
kepalanya. Tetapi wanita adalah kemuliaan
pria,
8 karena bukannya pria berasal dari wanita,

tetapi wanita dari pria;
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9 dan juga bukannya pria diciptakan demi

wanita, tetapi wanita demi pria.
10Sehubungan dengan itu, seorang wanita

wajib untuk mengenakan otoritas di atas
kepalanya oleh karena para malaikat.
11Namun bagaimanapun, di dalam Tuhan

tidak ada pria tanpa wanita, juga tidak ada
wanita tanpa pria.
12Sebab, sebagaimana wanita dari pria,

demikian pula pria melalui wanita; tetapi
semuanya dari Allah (Elohim - 2316).
13 Putuskanlah oleh kamu sendiri, adakah

seorang wanita pantas untuk berdoa kepada
Allah (Elohim - 2316) tanpa berkerudung?
14Bukankah alam sendiri mengajari kamu,

bahwa sebenarnya jika pria berambut panjang,
hal itu adalah suatu kehinaan baginya?
15Namun jika wanita berambut panjang, hal

itu adalah suatu kehormatan baginya, karena
rambut panjang itu telah diberikan kepadanya
sebagai kerudung.
16Akan tetapi, jika seseorang cenderung

untuk berdebat, kami maupun gereja-gereja
Allah (Elohim - 2316) tidak mempunyai
kebiasaan seperti itu.
17Dan dengan memerintahkan hal ini aku

tidak memuji, karena kamu berkumpul bukan
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semakin lebih baik, melainkan semakin lebih
buruk.
18Sebab pertama-tama sesungguhnya,

ketika kamu berkumpul dalam jemaat, aku
mendengar adanya perpecahan di antara
kamu, dan sebagian aku memercayainya.
19Sebab, harus ada pula penyesatan-

penyesatan di antara kamu, supaya
orang-orang yang teruji dapat menjadi nyata
di antara kamu.
20Selanjutnya, meskipun berkumpulnya

kamu untuk sesuatu yang sama, hal itu
bukanlah untuk makan perjamuan Tuhan.
21Karena pada waktu makan, tiap-tiap orang

mengambil lebih dahulu jamuannya sendiri,
sehingga di satu pihak ada yang merasa lapar
tetapi di pihak lain ada yang menjadi mabuk.
22Sebab, apakah kamu tidak mempunyai

rumah untuk makan dan minum, atau,
apakah kamu sedang merendahkan gereja
Allah (Elohim - 2316) dan mempermalukan
orang-orang yang tidak punya? Apakah yang
hendak kukatakan kepadamu, haruskah aku
memujimu dalam hal ini? Aku tidak memuji!
23Sebab, aku telah menerima dari Tuhan,

apa yang bahkan telah kuserahkan kepadamu,
bahwa Tuhan YESUS, pada malam ketika Dia
dikhianati, Dia mengambil roti,
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24 dan sesudah mengucapkan syukur,

Dia memecah-mecahkannya dan berkata,
"Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku yang
dipecah-pecahkan ganti kamu, lakukanlah ini
sebagai peringatan akan Aku!"
25Dan demikian pula cawan itu, sesudah

makan, sambil berkata, "Cawan ini adalah
perjanjian baru di dalam darah-Ku, lakukanlah
ini sesering kamu dapat meminumnya, sebagai
peringatan akan Aku!"
26Karena, sesering kamu dapat makan

roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang
memberitakan kematian Tuhan sampai Dia
datang.
27Maka itu, siapa yang makan roti ini, atau

minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak
layak, ia akan menjadi bersalah terhadap
tubuh dan darah Tuhan.
28Namun, biarlah manusia menguji dirinya

sendiri, dan dengan demikian biarlah dia
makan dari roti itu dan minum dari cawan itu.
29Sebab, siapa yang makan dan minum

dengan cara yang tidak layak, ia makan dan
minum suatu penghukuman bagi dirinya
sendiri, karena tidak memperbedakan tubuh
Tuhan.
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30Sebab itu, banyak yang lemah dan sakit

di antara kamu, bahkan cukup banyak yang
meninggal.
31Sebab jika kita memeriksa diri kita sendiri,

kita tidak akan dihukum.
32Namun, bilamana dihukum oleh Tuhan, kita

dididik supaya kita jangan terkutuk bersama
dunia.
33Maka dari itu saudara-saudaraku, ketika

berkumpul untuk makan, nantikanlah seorang
akan yang lain.
34Dan jika seseorang merasa lapar, biarlah

dia makan di rumah, supaya kamu berkumpul
bukan sebagai penghakiman. Dan selebihnya,
aku akan memerintahkannya tatkala aku
datang.

12
1Dan mengenai hal-hal yang
rohani, saudara-saudara, aku tidak

menginginkan kamu untuk tidak mengetahui.
2Kamu telah mengetahui bahwa kamu adalah

bangsa-bangsa yang sedang dibimbing pergi,
sebagaimana dahulu kamu telah dibimbing
kepada berhala-berhala bisu.
3Oleh sebab itu aku memberitahukan

kepadamu, bahwa ketika berbicara dalam
Roh Allah (Elohim - 2316), tidak seorang pun
mengatakan, "YESUS terkutuk," dan tidak
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seorang pun dapat mengatakan, "YESUS
Tuhan," kecuali oleh Roh Kudus.
4Dan ada berbagai-bagai karunia, tetapi

Rohnya sama;
5 juga ada rupa-rupa pelayanan, tetapi

Tuhannya sama;
6 serta ada berbagai-bagai pekerjaan, tetapi

Allah (Elohim - 2316) yang sama yang
mengerjakan semua di dalam semuanya.
7Dan kepada tiap-tiap orang sedang

diberikan penyataan Roh untuk kepentingan
bersama.
8Sebab melalui Roh, kepada yang seorang

diberikan perkataan hikmat, dan kepada
yang lain, melalui Roh yang sama, perkataan
pengetahuan.
9Dan kepada orang yang berbeda, dalam

Roh yang sama, iman; dan kepada yang lain,
dalam Roh yang sama, karunia kesembuhan.
10Dan kepada yang lain, pekerjaan mukjizat,

dan kepada yang lain, nubuatan, dan kepada
yang lain, membedakan roh-roh. Dan kepada
orang yang berbeda, berjenis-jenis bahasa
lidah, dan kepada yang lain, penafsiran bahasa
lidah.
11Namun, Roh yang satu dan yang sama

mengerjakan semuanya ini dengan membagi-
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bagikan kepada tiap-tiap orang sendiri-sendiri
sebagaimana Dia menghendaki.
12Sebab, bahkan sebagaimana tubuh itu satu

dan dia memiliki banyak anggota dan semua
anggota dari satu tubuh karena ada banyak
merupakan satu tubuh, demikian jugalah
Kristus.
13Sebab juga, oleh satu Roh kita semua telah

dibaptis ke dalam satu tubuh --baik orang
Yahudi, maupun Yunani, baik hamba, maupun
orang merdeka-- dan semuanya telah diberi
minum dalam satu Roh.
14Sebab tubuh juga bukanlah satu anggota,

melainkan banyak.
15Seandainya kaki dapat berkata, "Karena

aku bukan tangan, aku tidak berasal dari
tubuh," dalam hal ini, benarkah dia tidak
berasal dari tubuh?
16Dan seandainya telinga dapat berkata,

"Karena aku bukan mata, aku tidak berasal
dari tubuh," dalam hal ini, benarkah dia tidak
berasal dari tubuh?
17 Jika seluruh tubuh itu sebuah mata, di

manakah pendengaran? Jika seluruhnya
pendengaran, di manakah penciuman?
18Namun sekarang, Allah (Elohim - 2316)

telah menempatkan anggota-anggota itu, satu
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per satu dari mereka pada tubuh, sebagaimana
Dia menghendaki.
19Dan seandainya semua adalah satu

anggota, di manakah tubuh?
20Namun sekarang, memang ada banyak

anggota, tetapi satu tubuh.
21Dan mata tidak dapat berkata kepada

tangan, "Aku tidak mempunyai kebutuhan
akan engkau!" Atau lagi, kepala kepada
kaki, "Aku tidak mempunyai kebutuhan akan
engkau!"
22Malah sebaliknya, banyak anggota tubuh

yang menganggap sebagai yang lebih lemah,
dia itulah yang diperlukan.
23Dan mereka yang kita anggap sebagai yang

kurang terhormat dari tubuh, kepadanyalah
kita melingkupkan kehormatan lebih banyak.
Dan yang menurut kita kurang layak, ia
mendapatkan lebih banyak kelayakan.
24Dan yang menurut kita layak, ia tidak

memiliki kebutuhan; tetapi Allah (Elohim
- 2316) telah menyatukan tubuh yang
diperlukan dengan memberikan penghormatan
lebih banyak,
25 supaya tidak ada perpecahan di dalam

tubuh, sebaliknya anggota-anggota itu dapat
memerhatikan dirinya seorang terhadap yang
lain.
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26Dan manakala satu anggota menderita,

seluruh anggota turut menderita, atau, satu
anggota dimuliakan, semua anggota turut
bersukacita.
27Dan, kamu adalah tubuh Kristus, bahkan

anggota-anggota dari bagiannya.
28Dan Allah (Elohim - 2316) memang

telah menempatkan berbagai hal dalam
gereja: pertama rasul, kedua nabi, ketiga
pengajar, kemudian mukjizat, selanjutnya
karunia-karunia kesembuhan, pertolongan,
kepemimpinan, jenis-jenis bahasa lidah.
29Apakah semuanya rasul, apakah semuanya

nabi, apakah semuanya pengajar, apakah
semuanya mukjizat,
30 apakah semuanya memiliki karunia-karunia

kesembuhan, apakah semuanya berbicara
bahasa lidah, apakah semuanya menafsirkan?
31Dan, dambakanlah sungguh-sungguh

karunia-karunia yang lebih tinggi. Namun
demikian, aku sedang menunjukkan kepadamu
menurut jalan yang terbaik.

13
1 Jika aku dapat berbicara dengan
bahasa-bahasa manusia dan para

malaikat, tetapi aku tidak memiliki kasih, aku
telah menjadi gong yang berdegung atau
canang yang gemerencang.
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2Dan jika aku beroleh nubuat dan

mengetahui segala rahasia dan seluruh
pengetahuan, bahkan jika aku memiliki seluruh
iman untuk memindahkan gunung; tetapi aku
tidak memiliki kasih, aku bukanlah apa-apa.
3Dan sekalipun aku memberi makan dari

segala yang ada padaku, bahkan walaupun
aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
tetapi aku tidak memiliki kasih, aku tidak
diuntungkan apa pun.
4Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah

hati. Kasih tidak cemburu. Kasih tidak
menyombongkan diri, ia tidak memegahkan
diri;
5 ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak

mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, ia tidak
menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang
jahat;
6 ia tidak bersukacita atas ketidakadilan,

tetapi turut bersukacita dengan kebenaran.
7 Ia menanggung semuanya, percaya

semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah
menanggung semuanya.
8Kasih tidak pernah hilang, tetapi, baik

nubuat, ia akan ditiadakan, maupun bahasa
lidah, ia akan berhenti, bahkan pengetahuan,
ia akan dilenyapkan.
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9Sebab kita mengetahui secara tidak lengkap,

kita pun bernubuat secara tidak lengkap.
10Namun, ketika datang yang lengkap, maka

apa yang tidak lengkap akan dilenyapkan.
11Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara

seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti
kanak-kanak, aku menghitung-hitung seperti
kanak-kanak. Namun, ketika aku menjadi
dewasa, aku meniadakan hal-hal yang
kekanak-kanakan.
12Sebab sekarang kita melihat melalui cermin

dengan samar-samar, tetapi kelak muka
dengan muka. Sekarang aku mengetahui
secara tidak lengkap, tetapi kelak aku akan
mengetahui sepenuhnya, bahkan sebagaimana
aku telah dikenal seutuhnya.
13Dan sekarang tinggallah ketiga hal ini:

iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar
dari padanya adalah kasih.

14
1Kejarlah kasih dan dambakanlah
hal-hal yang rohani, tetapi terlebih lagi

supaya kamu dapat bernubuat.
2Sebab, siapa yang berbicara dengan

bahasa lidah, dia tidak berbicara kepada
manusia, melainkan kepada Allah (Elohim
- 2316), karena tidak seorang pun yang
mendengarkannya, tetapi dia berbicara rahasia
dalam Roh.
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3Namun, siapa yang bernubuat kepada

manusia, dia berbicara peneguhan dan nasihat
dan penghiburan.
4Siapa yang berbicara dengan bahasa lidah,

dia meneguhkan dirinya sendiri; tetapi siapa
yang bernubuat, ia meneguhkan jemaat.
5Dan aku menginginkan kamu semua untuk

berbicara dengan bahasa lidah, tetapi terlebih
lagi supaya kamu dapat bernubuat; sebab
yang bernubuat itu lebih besar daripada yang
berbicara dengan bahasa lidah, kecuali di
samping itu ia menafsirkan, sehingga jemaat
dapat menerima peneguhan.
6Dan sekarang, saudara-saudara, apabila

aku datang kepada kamu sambil berbicara
dengan bahasa lidah, bagaimana aku
akan menguntungkan kamu jika aku tidak
dapat berbicara kepadamu baik dengan
penyingkapan, atau dengan pengetahuan,
atau dengan nubuatan, ataupun dengan
pengajaran.
7Meskipun demikian, benda-benda tak

bernyawa yang mengeluarkan bunyi, entah
itu seruling atau kecapi, jika dia tidak
mengeluarkan perbedaan dalam nada,
bagaimanakah dia akan diketahui, yang ditiup
atau yang dipetik?
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8Sebab juga, jika sebuah nafiri mengeluarkan

bunyi yang tidak jelas, siapakah yang akan
menyiapkan dirinya untuk peperangan?
9Demikian pula kamu, jika melalui bahasa

lidah kamu mengeluarkan perkataan yang
tidak jelas, bagaimanakah yang dibicarakan itu
akan diketahui, karena kamu akan berbicara
ke udara.
10Boleh jadi ada banyak jenis suara di bumi,

bahkan tidak satu pun dari padanya yang tidak
berbunyi.
11 Jika kemudian, aku tidak mengetahui

makna suara itu, aku akan menjadi asing bagi
yang berbicara, dan yang berbicara itu asing
bagiku.
12Demikian pula kamu, karena kamu

adalah penggiat rohani untuk kebangunan
gereja, berjuanglah supaya kamu dapat
berkelimpahan.
13Oleh karena itu, siapa yang berbicara

dengan bahasa lidah, biarlah dia berdoa
supaya dia dapat menafsirkannya.
14Sebab, jika aku sedang berdoa dengan

bahasa lidah, rohku sedang berdoa, tetapi
pikiranku sedang buntu.
15 Jadi, bagaimanakah itu? Aku akan berdoa

dengan roh dan aku akan berdoa juga dengan
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pikiran. Aku akan bermazmur dengan roh dan
aku akan bermazmur juga dengan pikiran.
16Sebab, jika dengan roh engkau dapat

memberkati dia yang menempati kedudukan
yang tanpa karunia, bagaimana dia akan
berkata, "Amin," atas ucapan syukurmu,
karena dia tidak mengetahui kamu
mengatakan apa.
17Sebab, sungguhpun engkau mengucapkan

syukur dengan baik, tetapi orang lain tidak
dibangun.
18Aku mengucap syukur kepada Allah

(Elohimku - 2316) karena berbicara dengan
bahasa lidah lebih daripada kamu semua.
19Namun dalam jemaat, aku ingin berbicara

lima kata melalui pikiranku, supaya aku dapat
mengajar yang lain juga, daripada ribuan kata
dengan bahasa lidah.
20Hai saudara-saudaraku, janganlah menjadi

anak-anak kecil dalam pemikiran, sebaliknya
jadilah bayi dalam kejahatan dan jadilah
dewasa dalam pemikiran.
21Di dalam torat telah tertulis, "Aku akan

berbicara kepada bangsa ini dengan bahasa
lidah yang berbeda dan dengan bahasa
bibir yang berbeda, dan meskipun demikian
mereka tidak akan mendengarkan Aku," Tuhan
(YAHWEH - 2962) berfirman.
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22Maka itu, bahasa lidah adalah sebagai

tanda bukan bagi orang yang beriman, tetapi
bagi orang yang tidak beriman; sedangkan
nubuat bukan bagi orang yang tidak beriman,
tetapi bagi orang yang beriman.
23 Jadi, seandainya seluruh jemaat datang

berkumpul di suatu tempat dan semua orang
sedang berbicara dengan bahasa lidah, lalu
masuklah orang yang tidak berkarunia atau
yang tidak beriman, tidakkah mereka akan
berkata bahwa kamu tidak waras?
24Namun, jika semua orang sedang

bernubuat dan masuklah seseorang yang tidak
percaya atau orang yang tidak berkarunia,
maka dia ditempelak oleh semuanya, dia
diselidik oleh semuanya,
25 dan dengan demikian hal-hal yang

tersembunyi di dalam hatinya menjadi nyata,
dengan demikian juga dia akan menyembah
sambil tersungkur di hadapan Allah (Elohim -
2316) seraya mengaku bahwa Allah (Elohim -
2316) sesungguhnya ada di antara kamu.
26Selanjutnya bagaimana, hai saudara-

saudara? Bilamana kamu sedang berkumpul,
bukankah tiap-tiap orang dari antara kamu
menerima mazmur, mendapatkan pengajaran,
memperoleh bahasa lidah, menerima
penyingkapan, dan memperoleh penafsiran?
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Biarlah semuanya itu berlangsung untuk
kebangunan.
27Apabila ada yang sedang berbicara dengan

bahasa lidah, masing-masing dua atau paling
banyak tiga orang, juga secara bergiliran, dan
biarlah satu orang menafsirkannya.
28Dan apabila tidak ada penafsir, biarlah dia

berdiam diri di dalam jemaat, dan biarlah dia
berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada
Allah (Elohim - 2316).
29Dan para nabi, biarlah dua atau tiga

orang berbicara, dan biarlah orang yang lain
mempertimbangkannya.
30Dan apabila kepada yang lain, yang sedang

duduk, disingkapkan, biarlah yang pertama
berdiam diri.
31Sebab kamu semua dapat bernubuat

seorang demi seorang, supaya semuanya
dapat belajar dan semuanya dapat dihiburkan.
32Dan roh-roh para nabi ditundukkan kepada

para nabi.
33Sebab Dia bukanlah Allah (Elohim - 2316)

kekacauan, melainkan damai sejahtera,
sebagaimana yang ada dalam semua
gereja-gereja orang-orang kudus.
34Biarlah para istri kalian berdiam diri di

dalam jemaat, karena bagi mereka tidak



1 KORINTUS 14.35–15.1 53

diizinkan untuk berbicara melainkan tunduk
sebagaimana juga torat mengatakannya.
35Dan, jika mereka menginginkan untuk

mempelajari sesuatu, biarlah mereka menanyai
suami mereka sendiri di rumah, karena bagi
para istri adalah memalukan untuk berbicara
di dalam jemaat.
36Atau, dari kamukah firman Allah (Elohim

- 2316) telah keluar? Atau, hanya kepada
kamukah dia telah datang?
37Apabila seseorang menganggap dirinya

sebagai nabi atau orang yang rohani, biarlah
dia mengenali apa yang sedang aku tuliskan
kepadamu, karena dari Tuhanlah berasal
perintah-perintah.
38Namun, jika seseorang tidak menyadarinya,

biarlah dia tidak menyadarinya.
39Maka dari itu, hai saudara-saudara,

dambakanlah untuk bernubuat dan untuk
berbicara dengan bahasa lidah, janganlah
melarangnya.
40Biarlah segala sesuatu terjadi secara

pantas dan sesuai dengan aturan.

15
1Dan saudara-saudara, aku
memberitahukan kepadamu injil, yang

telah kuinjilkan kepadamu, dan yang telah
kamu terima, dan yang di dalamnya kamu
telah berdiri teguh.
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2Melaluinya pula kamu diselamatkan oleh

firman yang telah kuinjilkan kepadamu
sekiranya kamu berpegang teguh, kecuali jika
kamu telah beriman dengan sia-sia.
3Sebab dari pertama, aku telah menyerahkan

kepada kamu apa yang telah aku terima juga,
bahwa Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita
sesuai dengan kitab suci,
4 dan bahwa Dia telah dikuburkan, juga

bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang
ketiga sesuai dengan kitab suci,
5 dan bahwa Dia telah terlihat oleh Kefas,

kemudian oleh kedua belas murid itu,
6 sesudah itu Dia terlihat oleh lebih dari

lima ratus saudara-saudara sekaligus. Banyak
dari mereka yang masih tetap tinggal sampai
sekarang, tetapi ada juga beberapa orang
yang telah meninggal.
7Sesudah itu, Dia terlihat oleh Yakobus,

kemudian oleh semua rasul.
8Dan yang terakhir dari semuanya, Dia

terlihat olehku juga, seperti kepada bayi yang
lahir tidak pada waktunya.
9Sebab aku adalah yang terkecil dari para

rasul, yang tidak layak untuk disebut rasul,
karena aku telah menganiaya gereja Allah
(Elohim - 2316).
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10Namun, oleh anugerah Allah (Elohim -

2316), aku ada seperti yang aku ada; dan
anugerah-Nya kepadaku tidaklah dijadikan
sia-sia, sebaliknya aku telah lebih banyak
berjerih lelah daripada mereka semua, tetapi
bukan aku, melainkan anugerah Allah (Elohim
- 2316) yang bersama aku.
11Kemudian, baik aku maupun mereka,

begitulah kami memberitakan dan demikianlah
kamu telah beriman.
12Dan jika Kristus diberitakan bahwa Dia

telah dibangkitkan dari antara yang mati,
bagaimana beberapa orang dari antara kamu
ada yang berkata bahwa tidak ada kebangkitan
orang-orang mati?
13Namun, jika tidak ada kebangkitan

orang-orang mati, Kristus pun tidak
dibangkitkan.
14Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka

sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah
juga iman kamu.
15Dan kami juga didapati sebagai saksi

palsu Allah (Elohim - 2316), karena kami
telah bersaksi mengenai * (Elohim - 2316),
bahwa Dia telah membangkitkan Kristus yang
tidak Dia bangkitkan, jika ternyata kemudian
orang-orang mati tidak dibangkitkan.
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16Sebab jika orang-orang mati tidak

dibangkitkan, Kristus pun tidak dibangkitkan.
17Dan jika Kristus tidak dibangkitkan,

sia-sialah imanmu, kamu masih berada di
dalam dosa-dosamu.
18Kemudian juga, mereka yang telah

meninggal di dalam Kristus, mereka telah
binasa.
19 Jika kita berpengharapan kepada Kristus

hanya di dalam kehidupan ini saja, maka kita
adalah orang yang paling menyedihkan dari
semua orang.
20Namun sekarang, Kristus telah dibangkitkan

dari antara yang mati, Dia telah menjadi buah
sulung dari mereka yang telah meninggal.
21Sebab, karena kematian itu melalui seorang

manusia, maka kebangkitan orang-orang mati
juga melalui seorang manusia.
22Sebab, bahkan sebagaimana semua orang

mati di dalam Adam, demikian juga semua
orang akan dihidupkan di dalam Kristus.
23Namun masing-masing sesuai dengan

urutannya: Kristus sebagai buah sulung,
kemudian mereka yang adalah milik Kristus,
pada waktu kedatangan-Nya.
24Kemudian pada akhirnya, tatkala Dia

telah menyerahkan kerajaan itu kepada Allah
(Elohim - 2316) dan Bapa, tatkala Dia telah
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menyingkirkan setiap penguasa dan setiap
otoritas dan kuasa,
25 karena seharusnyalah Dia memerintah

sampai Dia telah meletakkan semua musuh di
bawah kaki-Nya,
26maka kematian sebagai musuh yang

terakhir, sedang dilenyapkan.
27Sebab Dia telah menaklukkan segala

sesuatu di bawah kaki-Nya. Namun, ketika
Dia mengatakan bahwa segala sesuatu telah
ditaklukkan, jelaslah bahwa hal itu tidak
termasuk Dia yang telah menaklukkan segala
sesuatu kepada diri-Nya.
28Dan bilamana segala sesuatu telah

ditaklukkan kepada diri-Nya, maka Sang Putra
sendiri pun akan ditaklukkan oleh Dia yang
telah menaklukkan segala sesuatu kepada
diri-Nya, supaya Allah (Elohim - 2316) dapat
menjadi semua dalam semuanya.
29Sebab, mereka yang dibaptis ganti orang-

orang mati, akan berbuat apa jika orang-orang
mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa
pula mereka dibaptis ganti orang-orang mati?
30Mengapa pula kami berada dalam bahaya

setiap waktu?
31Sepanjang hari aku mati oleh kemegahanku

yang aku miliki di dalam Kristus YESUS Tuhan
kita.
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32 Jika aku telah bertarung dengan binatang

buas secara manusia di Efesus, apakah
untungnya bagiku jika yang mati tidak
dibangkitkan? Marilah kita makan dan marilah
kita minum, sebab besok kita mati.
33 Janganlah tersesat, pergaulan yang buruk

merusak kebiasaan yang baik.
34Sadarlah benar-benar dan janganlah kamu

berdosa, sebab beberapa orang mempunyai
kekurangtahuan mengenai Allah (Elohim -
2316). Aku berkata kepadamu dengan rasa
malu.
35Namun, seseorang akan berkata,

"Bagaimanakah orang-orang mati
dibangkitkan? Dan dengan tubuh macam
apakah mereka akan datang?"
36Hai engkau yang bebal! Apa yang engkau

taburkan, tidak dijadikan hidup, kecuali dia
telah mati.
37Dan apa yang engkau taburkan, engkau

tidaklah menaburkan tubuh yang akan
tumbuh, melainkan biji yang tiada berkulit, ia
boleh jadi biji gandum atau beberapa yang
lainnya.
38Namun, Allah (Elohim - 2316) memberikan

kepadanya suatu tubuh sebagaimana Dia
menghendaki, bahkan kepada setiap benih,
tubuhnya sendiri-sendiri.
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39Bukan setiap daging adalah daging yang

sama, sebaliknya di satu pihak ada daging
manusia, dan di pihak yang lain ada daging
binatang buas, dan di pihak yang lain ada ikan,
dan di pihak yang lain lagi ada burung.
40Dan, ada tubuh surgawi juga ada tubuh

duniawi, tetapi sesungguhnya kemuliaan yang
surgawi itu berbeda dan yang duniawi pun
berbeda.
41 Lain kemuliaan matahari, lain pula

kemuliaan bulan, bahkan lain pula kemuliaan
bintang-bintang, karena antara bintang
dengan bintang berbeda dalam kemuliaan.
42Demikianlah juga kebangkitan orang-orang

mati, ditaburkan dalam kefanaan, dibangkitkan
dalam kebakaan;
43 ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan

dalam kemuliaan; ditaburkan dalam
kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan.
44Tubuh jiwani ditaburkan, tubuh rohani

dibangkitkan; ada tubuh jiwani, ada pula
tubuh rohani.
45Demikian pula telah tertulis: Manusia

Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang
hidup, Adam yang terakhir, sebagai Roh yang
memberi hidup.
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46Namun, yang pertama bukanlah apa yang

rohani tetapi apa yang jiwani, baru sesudah
itu apa yang rohani.
47Manusia pertama adalah dari bumi, berasal

dari tanah; manusia kedua adalah dari surga,
yaitu Tuhan.
48Sama seperti yang berasal dari tanah,

demikian pula orang-orang yang berasal dari
tanah; sama seperti yang surgawi, demikian
pula orang-orang yang surgawi.
49Dan sebagaimana kita telah mengenakan

gambar dari yang duniawi, kita juga akan
mengenakan gambar dari yang surgawi.
50Dan aku mengatakan hal ini, saudara-

saudara, bahwa daging dan darah tidak
berkuasa untuk mewarisi kerajaan Allah
(Elohim - 2316), begitu pun yang fana tidak
mewarisi yang baka.
51 Lihatlah, aku mengatakan suatu rahasia

kepadamu, sesungguhnya kita tidak akan
meninggal semuanya, tetapi kita semuanya
akan diubah.
52Dengan seketika, dalam sekejap mata,

pada sangkakala terakhir, sebab sangkakala
akan berbunyi dan orang-orang mati akan
dibangkitkan baka, dan kita akan diubahkan.
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53Sebab, seharusnyalah yang fana ini

mengenakan kebakaan, dan yang tunduk pada
kematian ini mengenakan keabadian hidup.
54Dan bilamana yang fana ini telah

mengenakan kebakaan dan yang tunduk pada
kematian ini telah mengenakan keabadian
hidup, maka akan tergenapilah firman yang
telah tertulis, "Maut telah ditelan dalam
kemenangan."
55Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam

maut, di manakah kemenanganmu?
56Dan, sengat maut adalah dosa dan kuasa

atas dosa adalah torat.
57Namun, syukur kepada Allah (Elohim

- 2316) yang memberikan kepada kita
kemenangan melalui Tuhan kita YESUS Kristus.
58Maka dari itu, saudara-saudaraku yang

terkasih, jadilah teguh tak tergoyahkan,
dengan senantiasa berkelimpahan dalam
pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa
jerih payahmu di dalam Tuhan tidak menjadi
sia-sia.

16
1Dan berkenaan dengan pengumpulan
dana bagi orang-orang kudus,

sebagaimana yang telah aku perintahkan
kepada gereja-gereja Galatia, hendaklah kamu
melakukan demikian juga.
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2Setiap hari pertama pekan itu, biarlah setiap

orang di antara kamu menaruh di hadapannya
sendiri, dengan mengumpulkan apa saja yang
ia diuntungkan, supaya jangan ketika aku
datang, baru kemudian terjadi pengumpulan.
3Dan ketika aku datang, siapa pun yang telah

kamu setujui melalui surat-menyurat ini, aku
akan mengutus untuk membawa kemurahan
hatimu ke Yerusalem.
4Namun, apabila hal itu tepat bagiku untuk

pergi juga, mereka akan pergi bersamaku.
5Dan aku akan datang kepada kamu

bilamana aku telah melintasi Makedonia,
karena aku sedang melintasi Makedonia.
6Dan jika mungkin, aku akan tetap tinggal

atau bahkan akan menghabiskan musim dingin
bersama kamu, supaya kamu dapat mengutus
aku ke mana saja aku dapat pergi.
7Sebab sekarang aku tidak menghendaki

untuk melihat kamu secara sepintas lalu.
Namun aku berharap untuk menetap
bersamamu sementara waktu, jika Tuhan
mengizinkan.
8Namun, aku akan menetap di Efesus sampai

Pentakosta,
9 karena bagiku pintu telah terbuka lebar

dan bermanfaat, sekalipun banyak yang
menentang.
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10Dan jika Timotius sudah datang,

perhatikanlah agar ia datang dengan tidak
merasa takut kepada kamu, karena dia
mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti aku
juga.
11Oleh karena itu, jangan ada seorang pun

yang merendahkan dia, tetapi utuslah dia
dengan damai, agar ia dapat datang kepadaku.
Sebab aku bersama para saudara sedang
menantikan dia.
12Dan mengenai Apolos, saudara kita,

aku telah sering mendesaknya, agar ia
dapat datang kepada kamu bersama para
saudara, dan hal itu bukanlah semata-mata
angan-angan bahwa dia dapat datang
sekarang, tetapi dia akan datang bilamana dia
telah memiliki kesempatan.
13Berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam

iman! Bertindaklah seperti pria, jadilah kuat!
14Biarlah segala hal tentang dirimu terwujud

di dalam kasih.
15Dan aku mendesak kamu, hai saudara-

saudara, kamu telah mengetahui keluarga
Stefanas, bahwa dia adalah buah sulung dari
Akhaya, dan mereka telah menetapkan diri
mereka sendiri sebagai pelayan kelengkapan
bagi orang-orang kudus;
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16 agar kamu juga dapat dibuat tunduk

terhadap orang-orang seperti itu dan terhadap
setiap orang yang bekerja sama dan berjerih
lelah.
17Dan aku bersukacita atas kedatangan

Stefanas, dan Fortunatus dan Akhaikus, karena
mereka ini telah memenuhi apa yang kurang
dari antara kamu.
18Sebab, mereka telah menyegarkan

rohku dan rohmu, oleh karena itu, kenalilah
orang-orang seperti itu.
19Gereja-gereja Asia menyalami kamu!

Akwila dan Priskila bersama gereja seisi
keluarga mereka sangat menyalami kamu di
dalam * (Tuhan - 2962).
20Saudara-saudara semuanya menyalami

kamu. Salamilah seorang terhadap yang lain
dengan ciuman kudus!
21Salam, dengan tanganku sendiri, Paulus.
22 Jika seseorang tidak mengasihi Tuhan

YESUS Kristus, biarlah dia menjadi terkutuk.
Maranata!
23Anugerah Tuhan YESUS Kristus beserta

kamu.
24Kasihku beserta kamu semua di dalam

Kristus YESUS. Amin!



2 Korintus

1
1 Paulus, seorang rasul YESUS Kristus
melalui kehendak Allah (Elohim - 2316),

dan Timotius, saudara itu. Kepada gereja
Allah (Elohim - 2316) yang berada di Korintus,
bersama semua orang kudus yang berada di
seluruh Akhaya.
2Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari

Allah (Elohim - 2316), Bapa kita, dan Tuhan
YESUS Kristus.
3Terberkatilah Allah (Elohim - 2316) dan Bapa

Tuhan kita YESUS Kristus, Bapa kemurahan
dan Allah (Elohim - 2316) segala penghiburan,
4 yang menghibur kami dalam segala

kesukaran kami, sehingga menyanggupkan
kami menghibur mereka yang ada dalam
segala kesukaran, melalui penghiburan yang
kami sendiri dihiburkan oleh Allah (Elohim -
2316).
5Sebab, sebagaimana penderitaan Kristus

berlimpah kepada kami, demikianlah melalui
Kristus berlimpah pula penghiburan kami.
6Dan kalaupun kami tertindas, hal itu demi

penghiburan dan keselamatan kamu yang
bekerja dalam ketabahan penderitaan yang
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sama, yang juga kami derita. Kalaupun
kami terhibur, hal itu demi penghiburan dan
keselamatan kamu,
7 bahkan pengharapan kami atas kamu itu

teguh, karena tahu bahwa sama seperti kamu
adalah semitra dalam penderitaan, demikian
pula dalam penghiburan.
8Sebab kami tidak menghendaki kamu tidak

mengetahui, hai saudara-saudara, tentang
kesukaran yang terjadi atas kami di Asia,
bahwa kami sangat dibebani melampaui
kemampuan, sehingga hilang harapan kami
bahkan untuk hidup.
9Namun kami, di dalam diri kami sendiri,

kami telah menerima hukuman mati, supaya
kami tidak menaruh keyakinan atas diri kami
sendiri, tetapi kepada Allah (Elohim - 2316)
yang membangkitkan mereka yang mati,
10 yang dari kematian yang sangat dahsyat

Dia telah membebaskan bahkan sedang
membebaskan, yang pada-Nya kami berharap
bahwa Dia pun masih akan membebaskan.
11Sebab kamu juga membantu dalam doa

bagi kami, sehingga karunia bagi kami dari
hadapan banyak orang, dapat disyukuri oleh
banyak orang.
12Sebab inilah kemegahan kami yaitu

kesaksian hati nurani kami, bahwa di dalam
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dunia ini kami menjalani hidup dengan
ketulusan dan kemurnian Allah (Ilahi - 2316),
bukan dengan hikmat kedagingan tetapi
dengan anugerah Allah (Elohim - 2316), dan
terlebih lagi terhadap kamu.
13Sebab kami tidak menulis yang lain

kepadamu, selain apa yang kamu baca
ataupun pahami sepenuhnya. Dan aku
berharap bahwa kamu pun akan memahami
sepenuhnya hingga akhirnya,
14 seperti kamu juga telah memahami kami

secara tidak lengkap, bahwa kami adalah
kemegahanmu, bahkan sebagaimana kamu
juga adalah milik kami pada hari Tuhan YESUS.
15Dan dalam keyakinan ini aku bermaksud

datang kepadamu sebelumnya agar kamu
dapat memperoleh anugerah yang kedua
kalinya;
16 dan melalui kamu melintas ke Makedonia

dan datang kembali dari Makedonia kepada
kamu, dan diutus oleh kamu ke Yudea.
17Oleh karena itu, dengan merencanakan

hal ini, apakah aku kemudian memanfaatkan
kemudahan? Atau, apa yang aku rencanakan,
aku merencanakannya secara daging sehingga
di hadapanku ya adalah ya dan tidak, tidak.
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18Namun, Allah (Elohim - 2316) itu setia,

sehingga perkataan kami kepadamu tidaklah
menjadi ya dan tidak.
19Sebab YESUS Kristus, Putra Allah (Elohim

- 2316), yang diberitakan oleh kami di antara
kamu, melalui aku dan Silvanus dan Timotius,
tidaklah menjadi ya dan tidak, tetapi di dalam
Dia telah menjadi ya.
20Sebab apa pun juga janji Allah (Elohim -

2316), di dalamnya ada ya, dan di dalamnya
ada amin, untuk kemuliaan bagi Allah (Elohim
- 2316) melalui kita.
21Dan Dia yang meneguhkan kami bersama-

sama kamu ke dalam Kristus dan mengurapi
kami, adalah Allah (Elohim - 2316).
22Dia juga yang telah memeteraikan kita dan

memberikan jaminan Roh di dalam hati kita.
23Dan, aku memanggil Allah (Elohim -

2316) sebagai saksi bagi jiwaku, bahwa untuk
meringankan dirimu, aku tidak lagi datang ke
Korintus.
24Bukan karena kami berkuasa atas imanmu,

tetapi kami adalah rekan sekerja bagi
sukacitamu, karena kamu telah berdiri dengan
iman.

2
1Dan, aku telah memutuskan hal ini di
dalam diriku sendiri, untuk tidak lagi

datang kepadamu dalam dukacita.
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2Sebab, jika aku mendukacitakan kamu,

lalu siapakah yang akan menggirangkan aku
kecuali dia yang didukacitakan oleh aku?
3Dan aku menuliskan hal yang sama ini

kepada kamu, supaya ketika datang, aku tidak
berdukacita yang dari padanya seharusnya aku
bersukacita, karena berkeyakinan pada kamu
semua bahwa sukacitaku adalah kamu semua.
4Sebab aku telah menuliskan kepadamu dari

banyaknya kesukaran dan kepedihan hati,
melalui banyak cucuran air mata, supaya kamu
tidak berdukacita, melainkan supaya kamu
mengetahui aku memiliki kasih yang lebih
berlimpah kepadamu.
5Dan sekiranya ada orang yang telah

berdukacita, dia tidak mendukacitakan aku,
melainkan sebagai bagian, agar aku tidak
menanggung kamu semua.
6Hukuman ini, oleh sebagian besar kamu,

sudah cukup bagi orang semacam itu.
7Maka dari itu, sebaliknya malah kamu

mengampuni dan menghibur, supaya orang
yang seperti itu jangan ditenggelamkan oleh
dukacita yang berlebihan.
8Sebab itu, aku menasihati kamu supaya

meneguhkan kasih kepadanya.
9Sebab, untuk itu pulalah aku telah menulis,

supaya aku dapat mengetahui bukti mengenai
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kamu, apakah kamu taat kepada semuanya
ini.
10Dan, kepada siapa kamu mengampunkan

sesuatu, aku juga, sebab aku pun, sekiranya
mengampunkan sesuatu, aku mengampunkan
kepadanya karena kamu di dalam pribadi
Kristus,
11 sehingga kita tidak diperdaya oleh Satan,

karena kita bukannya tidak mengetahui
akalnya.
12Dan ketika tiba di Troas untuk injil Kristus,

bahkan ketika pintu dibukakan bagiku oleh
Tuhan,
13 aku belum memperoleh ketenangan di

dalam rohku, karena aku belum mendapatkan
Titus, saudaraku; malah sebaliknya, setelah
berpamitan dengan mereka, aku pergi ke
Makedonia.
14Namun syukur kepada Allah (Elohim -

2316), yang selalu membimbing kita dalam
kemenangan di dalam Kristus, dan yang
menyatakan keharuman pengenalan akan Dia
melalui kita di segala tempat.
15Sebab kami adalah bau harum Kristus

bagi Allah (Elohim - 2316) di antara mereka
yang diselamatkan dan di antara mereka yang
sedang binasa,
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16 bagi yang satu, bau kematian untuk

kematian, dan bagi yang lain keharuman
kehidupan untuk kehidupan, tetapi siapakah
yang berlayak untuk hal-hal ini?
17Sebab, kami tidaklah seperti kebanyakan

orang yang memperdagangkan firman Allah
(Elohim - 2316), sebaliknya seperti yang
dari ketulusan, lebih jauh sebagaimana yang
dari Allah (Elohim - 2316), kami berbicara
di hadapan -Nya (Elohim - 2316), di dalam
Kristus.

3
1Adakah kami mulai memuji diri sendiri
lagi jika kami tidak memerlukannya,

sebagaimana ada beberapa surat pujian bagi
kamu atau surat pujian dari kamu?
2Kamu adalah surat kami yang telah ditulis

di dalam hati kami, yang diketahui dan dibaca
oleh semua orang,
3 ketika dinyatakan bahwa kamu adalah surat

Kristus yang dilayani oleh kami, ditulis bukan
dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah (Elohim
- 2316) yang hidup, bukan pada loh-loh batu,
melainkan pada loh-loh hati kedagingan.
4Dan kami memiliki keyakinan seperti ini

kepada Allah (Elohim - 2316) melalui Kristus,
5 bukan berarti dari diri kami sendiri kami

mampu memperhitungkan sesuatu sebagai
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dari diri kami sendiri, tetapi kemampuan kami
dari Allah (Elohim - 2316),
6 yang juga telah membuat kami layak

sebagai pelayan perjanjian baru, bukan
mengenai tulisan, melainkan mengenai Roh;
karena tulisan itu mematikan, tetapi Roh
menghidupkan.
7Dan jika pelayanan kematian dengan

huruf-huruf yang telah diukir pada batu
berlangsung dalam kemuliaan, sehingga bani
Israel tidak mampu memandang pada wajah
Musa berhubung kemuliaan wajahnya yang
terpudarkan,
8 bagaimana pelayanan Roh tidak akan lebih

berada dalam kemuliaan?
9Sebab, jika pelayanan penghukuman itu

mulia, maka pelayanan kebenaran lebih
banyak lagi berlimpah dalam kemuliaan,
10 karena bahkan apa yang pernah

dimuliakan, dalam hal ini tidak lagi dimuliakan,
berhubung ada kemuliaan yang melebihinya.
11Sebab, jika apa yang terpudarkan itu ada

melalui kemuliaan, terlebih lagi apa yang tetap
tinggal itu ada dalam kemuliaan.
12Oleh karena itu, dengan memiliki

pengharapan yang seperti itu, maka kami
menggunakan keberanian penuh.
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13Dan bahkan tidak seperti Musa, yang

mengenakan selubung pada mukanya sendiri
terhadap bani Israel, agar mereka tidak
melihat pada akhir dari apa yang terpudarkan.
14Namun, akal mereka telah dikeraskan,

karena sampai hari ini selubung yang sama
tetap tidak disingkapkan atas pembacaan
perjanjian lama, yaitu apa yang dijadikan
pudar di dalam Kristus,
15 tetapi sampai pada hari ini, ketika kitab

Musa dibaca, suatu selubung terbentang pada
hati mereka.
16Namun, manakala dia berbalik kepada

Tuhan, maka selubung itu disingkirkan.
17Dan, Tuhan adalah Roh, dan di mana

ada Roh Allah (Tuhan - 2962), di situ ada
kemerdekaan.
18Namun kita semua yang mencerminkan

kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tak
terselubung, kita sedang diubahrupakan
menurut gambar-Nya dari kemuliaan kepada
kemuliaan, sebagaimana halnya Tuhan yang
adalah Roh.

4
1Sebab itu, kami tidak tawar hati ketika
menerima pelayanan ini, oleh karena kami

telah beroleh rahmat.
2Sebaliknya, kami telah meninggalkan hal-hal

tersembunyi yang memalukan dengan tidak
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berjalan dalam kelicikan dan dengan tidak
menyelewengkan firman Allah (Elohim - 2316),
kecuali dengan penyataan kebenaran seraya
menyerahkan diri kami sendiri kepada setiap
hati nurani manusia di hadapan Allah (Elohim
- 2316).
3Namun, jika injil kami masih terselubung

juga, dia terselubung bagi mereka yang
sedang binasa,
4 yang di antara mereka, ilah zaman ini telah

membutakan akal mereka yang tidak percaya,
sehingga terang injil kemuliaan Kristus yang
adalah gambar Allah (Elohim - 2316), tidak
menyinari mereka.
5Sebab, kami tidak memberitakan diri kami

sendiri, melainkan Kristus YESUS sebagai
Tuhan, dan diri kami sendiri adalah hamba
kamu karena YESUS.
6Sebab, Allah (Elohimlah - 2316) yang

berfirman, "Dari kegelapan terbitlah terang,"
Dia yang telah bersinar di dalam hati kita demi
pencerahan pengetahuan tentang kemuliaan
Allah (Elohim - 2316) yang ada pada wajah
YESUS Kristus.
7Namun, kami memiliki harta ini di dalam

bejana tanah liat supaya kehebatan kuasa itu
berasal dari Allah (Elohim - 2316) dan bukan
dari kami,



2 KORINTUS 4.8–15 11
8 yang tertindas dalam segala hal, tetapi tidak

terkekang; yang dibingungkan, tetapi tidak
putus asa;
9 yang dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan

sendirian; yang dihempaskan, tetapi tidak
binasa;
10 yang senantiasa membawa kematian

Tuhan YESUS di dalam tubuh, sehingga
kehidupan YESUS dapat pula dinyatakan di
dalam tubuh kami.
11Sebab, kami yang masih hidup ini

terus-menerus diserahkan kepada kematian
karena YESUS, supaya hidup YESUS juga
dapat dinyatakan di dalam tubuh kami yang
fana ini;
12 sehingga maut, di satu sisi, bekerja di

dalam kami, di sisi lain, hidup, di dalam kamu.
13Namun, dengan memiliki roh iman yang

sama, sesuai dengan apa yang telah tertulis:
"Aku percaya, karena itu aku berkata-kata,"
kami juga percaya, karena itu pula kami
berkata-kata.
14Dengan mengetahui, bahwa Dia yang telah

membangkitkan Tuhan YESUS, Dia juga akan
membangkitkan kita melalui YESUS, dan akan
berhadapan bersama dengan kamu.
15Sebab semuanya ini adalah karena kamu,

supaya anugerah yang berlimpah-limpah
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karena ucapan syukur yang lebih banyak lagi,
dapat berlimpah bagi kemuliaan Allah (Elohim
- 2316).
16Sebab itu, kami tidak tawar hati, sebaliknya

sekalipun manusia lahiriah kami semakin
digerogoti, tetapi manusia batiniah kami
diperbarui dari hari ke hari.
17Sebab kesukaran kami yang ringan ini,

dengan segera mengerjakan bagi kami
kepenuhan kemuliaan kekal, dari kelimpahan
kepada kelimpahan.
18Karena kami tidak memerhatikan apa yang

kelihatan melainkan apa yang tidak kelihatan,
karena apa yang kelihatan itu sementara tetapi
apa yang tidak kelihatan itu kekal.

5
1Sebab kami tahu, bahwa manakala rumah
tabernakel duniawi kita ini dibongkar, kita

memiliki suatu bangunan dari Allah (Elohim
- 2316), yaitu sebuah rumah yang tidak
dibangun oleh tangan manusia, yang kekal, di
surga.
2Sebab juga, di sini kita mengeluh ketika

merindukan untuk mengenakan tempat
kediaman kita yang dari surga,
3 sekiranya demikian, maka dengan

berpakaian kita tidak pula didapati telanjang.
4Sebab juga, selagi berada di dalam

tabernakel ini, kita mengeluh seraya terbebani,
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karena kita tidak ingin bertelanjang melainkan
berpakaian, supaya apa yang bisa mati dapat
ditelan oleh hidup.
5Dan Dia yang telah menggarap kita untuk

hal yang sama ini, adalah Allahlah (Elohim -
2316), yang juga telah memberikan kepada
kita jaminan Roh.
6Selanjutnya, sambil senantiasa berkeyakinan

penuh dan seraya mengetahui bahwa selama
berdiam di dalam tubuh ini, kami berada jauh
dari Tuhan.
7Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh

penglihatan.
8Namun, kami berkeyakinan penuh dan

berpikir, lebih baik keluar dari tubuh ini dan
berdiam bersama Tuhan.
9Sebab itu pula, kami memiliki keinginan kuat

untuk menjadi berkenan kepada-Nya, entah
sementara berdiam ataupun ketika keluar.
10Sebab, seharusnyalah kita semua dibuat

nyata di hadapan takhta pengadilan Kristus,
sehingga tiap-tiap orang dapat menerima
sesuatu pada tubuhnya, sesuai dengan apa
yang telah dia lakukan, entah baik ataupun
buruk.
11Selanjutnya, dengan mengetahui takut

akan Tuhan (YAHWEH - 2962), kami
meyakinkan orang-orang, tetapi bagi Allah
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(Elohim - 2316) kami telah dibuat nyata,
dan aku juga berharap untuk dinyatakan di
hadapan hati nuranimu.
12Sebab kami tidak lagi memuji diri

kami sendiri di hadapanmu, tetapi dengan
memberikan kesempatan kepadamu tentang
kemegahan demi kami, supaya kamu dapat
memperoleh sesuatu terhadap mereka yang
bermegah di dalam penampilan, dan bukan di
dalam hati.
13Sebab, entah kami lupa diri, itu bagi Allah

(Elohim - 2316), ataupun kami menguasai diri,
itu bagi kamu.
14Sebab kasih Kristus menguasai kami ketika

memutuskan hal ini, bahwa jika satu orang
telah mati demi semua orang, maka mereka
semuanya telah mati;
15 dan Dia telah mati demi semua orang,

supaya mereka yang hidup, mereka tidak lagi
hidup bagi dirinya sendiri, melainkan demi Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan.
16Maka itu, dari sekarang kami tidak menilai

seorang pun secara daging, dan jika kami pun
pernah menilai Kristus secara daging, tetapi
sekarang kami tidak menilai-Nya lagi.
17 Jadi, jika seseorang ada di dalam Kristus,

ia adalah ciptaan baru; apa yang lama sudah
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berlalu, lihatlah, segala sesuatu telah menjadi
baru.
18Dan, segala sesuatu berasal dari Allah

(Elohim - 2316), yang melalui YESUS Kristus
telah mendamaikan kita dengan diri-Nya
sendiri dan telah memberikan pelayanan
pendamaian itu kepada kami.
19Seperti halnya bahwa Allah (Elohim - 2316)

ada di dalam Kristus ketika mendamaikan
dunia dengan diri-Nya sendiri dengan tidak
memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran
mereka kepada mereka, dan dengan
menempatkan firman pendamaian itu di dalam
kami.
20Oleh karena itu, kami menjadi utusan-

utusan demi Kristus, seperti ketika Allah
(Elohim - 2316) menghibur melalui kami,
kami meminta demi Kristus, "Biarlah kamu
didamaikan dengan Allah (Elohim - 2316)!"
21Sebab, Dia yang tidak mengenal dosa,

demi kita Dia telah menjadi dosa, supaya
kita dapat menjadi kebenaran Allah (Elohim -
2316) di dalam Dia.

6
1Dan dengan bekerja bersama-sama, kami
juga menasihati, agar kamu menerima

anugerah Allah (Elohim - 2316) bukan untuk
yang sia-sia.
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2Sebab, Dia berfirman, "Pada saat yang

berkenan, Aku telah mendengarkan engkau,
dan pada hari penyelamatan, Aku telah
menolong engkau." Lihatlah! Sekaranglah saat
yang berkenan itu! Lihatlah! Sekaranglah hari
penyelamatan itu!
3Agar bantuan itu tidak dapat dicela karena

tidak memberikan sandungan apa pun kepada
siapa pun.
4Sebaliknya, dalam segala hal --sambil

memuji diri kami sendiri selaku pelayan-
pelayan Allah (Elohim - 2316)-- dengan penuh
ketabahan dalam kesukaran, dalam kesesakan,
dalam kesulitan,
5 dalam penyesahan, dalam pemenjaraan,

dalam huru-hara, dalam jerih payah, dalam
berwaspada, dalam berpuasa,
6 dalam kemurnian, dalam pengetahuan,

dalam kesabaran, dalam kebajikan; di dalam
Roh Kudus, di dalam kasih yang tulus,
7 di dalam firman kebenaran, di dalam

kuasa Allah (Elohim - 2316). Melalui senjata
kebenaran di tangan kanan dan kiri,
8melalui kemuliaan dan penghinaan, melalui

umpatan dan sanjungan. Seperti orang yang
curang padahal jujur,
9 seperti yang tidak dikenal padahal terkenal,

seperti yang nyaris mati padahal lihatlah kami
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hidup, seperti yang dihajar padahal tidak
dihukum mati,
10 seperti yang dibuat berdukacita padahal

senantiasa bersukacita, seperti orang yang
sangat miskin padahal membuat kaya,
seperti yang tidak memiliki apa pun padahal
menggenggam segala sesuatu.
11Mulut kami telah terbuka bagimu, hai

orang-orang Korintus, hati kami telah terbuka
lebar.
12Kamu tidak dikendalikan oleh kami, tetapi

kamu dikendalikan oleh hatimu sendiri.
13Dan sebagai imbalannya --aku berbicara

seperti kepada anak-anak-- kamu pun,
terbukalah lebar-lebar!
14 Janganlah kamu menjadi pasangan yang

tidak seimbang dengan orang-orang yang
tidak percaya. Sebab kemitraan apa yang
ada antara kebenaran dan kedurhakaan? Dan
persekutuan apakah yang terjadi antara terang
dengan gelap?
15Dan kesamaan apakah yang terjadi antara

Kristus dengan Belial? Atau bagian apakah
yang ada antara orang percaya bersama orang
yang tidak percaya?
16Dan kesatuan apakah yang ada antara

tempat suci Allah (Elohim - 2316) bersama kuil
berhala? Sebab kamu adalah tempat suci Allah
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(Elohim - 2316) yang hidup, sebagaimana
Allah (Elohim - 2316) telah berfirman: "Aku
akan diam di dalam mereka dan Aku akan
berjalan di antara mereka, dan Aku akan
menjadi Allah (Elohim - 2316) mereka dan
mereka akan menjadi umat-Ku."
17 "Oleh sebab itu, keluarlah kamu dari

tengah-tengah mereka, dan biarlah dirimu
dipisahkan," Tuhan (YAHWEH - 2962)
berfirman, "Dan janganlah menjamah yang
najis, maka Aku akan menerima kamu.
18Dan Aku akan menjadi Bapa bagimu,

dan kamu akan menjadi anak-anak lelaki
dan anak-anak perempuan bagi-Ku, Tuhan
(YAHWEH - 2962) Tsebaot berfirman.

7
1Selanjutnya, hai yang terkasih, karena
memiliki janji-janji ini, kita dapat

menyucikan diri kita sendiri dari semua
pencemaran daging dan roh, dengan
menyempurnakan kekudusan di dalam takut
akan Allah (Elohim - 2316).
2Berilah tempat bagi kami, kami tidak pernah

menyalahkan siapa pun, kami tidak pernah
merugikan siapa pun, kami tidak pernah
mengambil keuntungan dari siapa pun.
3Aku mengatakan bukan dengan maksud

penghakiman, karena aku telah berkata
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sebelumnya, bahwa kamu berada di dalam hati
kami untuk mati bersama dan hidup bersama.
4Keyakinan terhadapmu itu besar bagiku,

kemegahan demi kamu itu pun besar bagiku.
Aku telah dipenuhi dengan penghiburan,
aku berlimpah-limpah dalam sukacita di atas
segala kesukaran kami.
5Sebab bahkan ketika kami tiba di Makedonia,

daging kami tidak sedikit pun mendapatkan
istirahat, sebaliknya selalu ditekan dari segala
sisi, dari luar ada perselisihan, dari dalam ada
ketakutan.
6Namun, Dia yang menghibur mereka yang

rendah hati, yaitu Allah (Elohim - 2316), Dia
telah menghibur kami dengan kehadiran Titus.
7Dan bukan hanya dalam kehadirannya,

tetapi juga dalam penghiburan yang
dengannya dia telah dijadikan penghiburan
bagimu ketika menceritakan kepada kami
kerinduanmu, ratapanmu, kecemburuanmu
demi aku, sehingga aku lebih dibuat
bersukacita lagi.
8Sebab, jika aku bahkan telah membuat

kamu berduka dengan surat itu, aku tidak
menyesal, kalaupun aku menyesal, hal itu
karena aku melihat bahwa surat itu, sekalipun
untuk sesaat, telah membuat kamu berduka.
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9Sekarang aku bersukacita, tidaklah karena

kamu telah dibuat berdukacita, melainkan
karena kamu telah dibuat berdukacita
bagi pertobatan. Sebab kamu telah dibuat
berdukacita menurut Allah (Elohim - 2316),
sehingga kamu tidak dapat dirugikan dalam
hal apa pun oleh kami.
10Sebab dukacita menurut Allah (Elohim

- 2316), mengerjakan pertobatan bagi
keselamatan yang tiada tersesalkan. Tetapi
dukacita dunia ini mengerjakan kematian.
11Oleh karenanya, lihatlah hal yang sama

ini, kamu telah dibuat berdukacita secara
Allah (ilahi - 2316); berapa banyakkah hal itu
telah menghasilkan ketekunan di dalam kamu,
selain kata-kata pembelaan, selain kemarahan,
selain ketakutan, selain kerinduan, selain
kecemburuan, selain pembalasan? Dalam
segala hal kamu telah memuji dirimu sendiri
sebagai orang yang tidak bersalah dalam hal
itu.
12Kemudian, jika aku menulis juga

kepadamu, bukanlah sehubungan dengan
dia yang melakukan kesalahan, bahkan
bukan pula sehubungan dengan dia yang
diperlakukan salah, melainkan sehubungan
dengan ketekunan kamu demi kami agar
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ditampakkan bersama kamu di hadapan Allah
(Elohim - 2316).
13Melalui hal inilah, kami telah terhibur atas

penghiburanmu, dan kami telah lebih lagi
dibuat bersukacita secara berkelimpahan atas
dasar sukacita dari Titus, karena rohnya telah
disegarkan oleh kamu semua.
14Sebab, jika aku bermegah atas sesuatu

yang ada padanya demi kamu, aku tidaklah
dipermalukan; tetapi sebagaimana segala
sesuatu kami telah mengatakan kepadamu
dalam kebenaran, demikian pula kemegahan
kami atas Titus telah dijadikan kebenaran.
15Dan kelembutan hatinya semakin

berkelimpahan lagi ke atasmu, ketika
mengingat ketaatan kamu semua,
sebagaimana kamu telah menyambutnya
dengan takut dan gentar.
16Aku bersukacita bahwa dalam segala

sesuatu aku memiliki keyakinan di dalam
kamu.

8
1Dan kepadamu hai saudara-saudara,
kami memberitahukan anugerah * (Elohim

- 2316) yang telah diberikan di antara
gereja-gereja di Makedonia.
2Sebab, dalam banyaknya ujian kesukaran

ada kelimpahan sukacita mereka, dan
kemiskinan mereka yang parah telah
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berkelimpahan dalam kekayaan ketulusan
mereka.
3Aku bersaksi mengenai kerelaan mereka

sendiri --bahwa itu sesuai dengan kemampuan
bahkan melampaui kemampuan--
4 bersama dengan banyaknya penghiburan

yang dimohonkan atas kami supaya kami
menerima anugerah dan sumbangan
pelayanan bagi orang-orang kudus,
5 tetapi tidak seperti yang kami harapkan,

malah mereka telah memberi diri mereka
sendiri pertama-tama kepada Allah (Tuhan
- 2962) lalu kepada kami, melalui kehendak
Allah (Elohim - 2316),
6 sehingga kami meminta Titus supaya

sebagaimana dia telah memulai sebelumnya,
demikian pula dia dapat menyempurnakan
anugerah ini bagi kamu juga.
7Namun demikian, sebagaimana kamu

berkelimpahan di dalam segala sesuatu: dalam
iman dan perkataan dan pengetahuan, juga
dalam segala ketekunan dan dalam kasih dari
kamu kepada kami, maka kamu pun dapat
berkelimpahan dalam anugerah ini.
8Aku mengatakan bukan sebagai perintah,

melainkan karena ketekunan orang lain, dan
karena sedang membuktikan kasihmu yang
murni.
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9Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan

kita YESUS Kristus, bahwa sekalipun kaya, Dia
telah menjadi miskin karena kamu, supaya
kamu dapat menjadi kaya, oleh kemiskinan itu.
10Dan dalam hal ini aku memberi pendapat,

karena hal ini bermanfaat bagimu, yaitu kamu
yang tidak hanya melakukan, tetapi juga ingin
memulai sebelumnya sejak tahun lalu.
11Dan sekarang, sempurnakanlah juga dalam

melakukannya, sehingga sama seperti ada
kerinduan untuk mengingininya, demikian pula
untuk menyempurnakan dari apa yang ada.
12Sebab jika kerinduan itu disediakan

sebelumnya, hal itu dapat diterima sejauh
apa yang sekiranya dapat seseorang peroleh,
bukan sejauh apa yang tidak ia peroleh.
13Sebab, bukan untuk kelegaan bagi orang

lain dan kesukaran bagi kamu,
14melainkan oleh keseimbangan, pada

saat sekarang, kelimpahan kamu menjadi
kebutuhan mereka, supaya kelimpahan
mereka juga dapat menjadi kebutuhan kamu,
sehingga dapat terjadi keseimbangan,
15 sebagaimana telah tertulis, "Siapa yang

mengumpulkan banyak, tidak berkelebihan,
dan siapa yang mengumpulkan sedikit, tidak
berkekurangan."
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16Dan, syukur kepada Allah (Elohim - 2316)

yang memberikan ketekunan yang sama demi
kamu di dalam hati Titus.
17Sebab, ia memang telah menerima

penghiburan, dan karena sebagai orang yang
tekun, dia rela pergi kepada kamu.
18Dan kami mengutus saudara itu

bersamanya, yang keterpujiannya dalam injil
sampai ke seluruh gereja-gereja;
19 dan bukan hanya itu, melainkan juga yang

terpilih oleh gereja-gereja sebagai teman
seperjalanan kami dengan anugerah ini, yang
dilayani oleh kami bagi kemuliaan Tuhan
sendiri dan kesungguhan kamu,
20 seraya menghindari hal ini: jangan seorang

pun mempersalahkan kami dalam kelimpahan
yang dilayani oleh kami ini,
21 dengan memerhatikan hal-hal yang baik,

bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di
hadapan manusia.
22Dan kami mengutus saudara kita bersama

mereka, yang telah kami buktikan dalam
banyak hal, karena berkali-kali menjadi tekun,
dan sekarang lebih tekun dengan keyakinan
yang besar terhadap kamu.
23Entah demi Titus mitraku dan terhadap

kamu, rekan sekerja, ataupun saudara-
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saudara kami, para utusan gereja-gereja, yaitu
kemuliaan Kristus.
24Oleh karena itu, tunjukkanlah bukti

kasihmu dan kemegahan kami demi kamu
kepada mereka dan di hadapan gereja-gereja.

9
1Sebab sesungguhnya, berkenaan dengan
bantuan bagi orang-orang kudus, adalah

berlebihan bagiku untuk menuliskannya
kepadamu.
2Sebab aku mengetahui kesungguhanmu

yang aku banggakan kepada orang-orang
Makedonia demi kamu, bahwa Akhaya sudah
dipersiapkan sejak tahun lalu, dan semangat
dari kamu telah membangkitkan banyak orang.
3Namun, aku mengutus saudara-saudara itu

supaya kebanggaan kami demi kamu tidak
dijadikan sia-sia dalam bagian ini, sehingga
kamu dapat dipersiapkan sebagaimana aku
selalu mengatakannya;
4 supaya jangan manakala orang-orang

Makedonia telah datang bersamaku, dan
mereka mendapati kamu belum siap, kami
--agar kami tidak mengatakan kamu--
dipermalukan di dalam dasar keyakinan yang
sama akan kemegahan itu.
5Oleh karena itu, aku merasa perlu untuk

menasihati para saudara, agar mereka dapat
berangkat terlebih dahulu kepada kamu,
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dan dapat mengurus pemberianmu yang
telah dipraberitakan, dengan demikian hal ini
menjadi siap sebagai pemberian dan bukan
sebagai ketamakan.
6Dan ini: Siapa yang menabur dengan

berhemat, ia akan menuai dengan berhemat
pula, dan siapa yang menabur dengan penuh
berkat, ia akan menuai dengan penuh berkat
pula.
7Setiap orang memutuskan seperti apa yang

ada dalam hatinya, bukan dengan dukacita
atau dengan terpaksa, karena Allah (Elohim -
2316) mengasihi pemberi yang gembira.
8Dan Allah (Elohim - 2316) sanggup

melimpahkan segenap anugerah kepada
kamu, sehingga dengan senantiasa beroleh
segala kecukupan di dalam segala sesuatu,
kamu dapat berkelimpahan di dalam setiap
perbuatan baik.
9Seperti yang telah tertulis, "Dia telah

membagi-bagikan, Dia telah memberikan
kepada orang-orang miskin, kebenaran-Nya
tinggal tetap untuk selamanya."
10Dan Dia yang memasok benih bagi yang

menabur dan roti sebagai makanan, kiranya
Dia memasok dan melipatgandakan benihmu
dan kiranya Dia menumbuhkan buah-buah
kebenaranmu,
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11 sehingga diperkaya dalam segala hal oleh

segala ketulusan yang mengerjakan ucapan
syukur kepada Allah (Elohim - 2316) melalui
kami.
12Sebab, bantuan pelayanan ini bukan hanya

memasok kekurangan orang-orang kudus,
tetapi juga berlimpah oleh banyaknya ucapan
syukur kepada Allah (Elohim - 2316)
13melalui bukti bantuan ini, yang memuliakan

Allah (Elohim - 2316) atas dasar ketaatan
pengakuanmu kepada injil Kristus dan
ketulusan persekutuan bagi mereka dan bagi
semua orang,
14 dan dalam doa mereka demi kamu, seraya

merindukan kamu karena anugerah Allah
(Elohim - 2316) yang berlimpah atas kamu.
15Tetapi syukur kepada Allah (Elohim - 2316)

atas karunia-Nya yang tak terkatakan.

10
1Dan aku, Paulus, meminta kamu
dengan kelembutan dan kebaikan

Kristus, yang secara penampilan memang
sederhana di antara kamu, dan aku berani
terhadap kamu ketika tidak hadir.
2Namun ketika hadir, aku meminta agar

tidak terlalu berani dalam keyakinan yang
dengannya aku memperhitungkan untuk
berani terhadap beberapa orang yang
menganggap bahwa kami hidup secara daging.
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3Sebab, sekalipun hidup di dalam daging

kami tidak berperang secara daging.
4Sebab senjata peperangan kami bukanlah

kedagingan, melainkan kuasa di dalam
Allah (Elohim - 2316) untuk penghancuran
benteng-benteng,
5untuk meruntuhkan pemikiran-pemikiran

dan setiap tempat tinggi yang diangkat
melawan pengetahuan akan Allah (Elohim -
2316), dan untuk menawan setiap akal ke
dalam ketaatan Kristus,
6 dan untuk bersiap sedia menghukum

segala kedurhakaan tatkala ketaatanmu telah
disempurnakan.
7Adakah kamu memandang sesuatu menurut

penampilannya? Jika ada orang yang meyakini
dirinya sendiri sebagai milik Kristus, biarlah dia
memperhitungkannya lagi dari dirinya sendiri,
bahwa sebagaimana dia adalah milik Kristus,
demikian juga kami adalah milik Kristus.
8Sebab, bahkan seandainya aku

memegahkan sesuatu yang berlimpah
berkenaan dengan wewenang kami, yang
Tuhan telah mengaruniakannya kepada
kami untuk kebangunan dan bukan untuk
kehancuranmu, aku tidak akan dipermalukan,
9 sehingga aku tidak menganggap seolah-olah

menakut-nakuti kamu melalui surat-surat itu.



2 KORINTUS 10.10–15 29
10Sebab orang mengatakan, "Surat-suratnya

memang tegas dan keras, tetapi penampilan
tubuhnya lemah dan perkataannya telah
dianggap remeh."
11 Perhitungkanlah hal ini demikian, bahwa

sebagaimana kami ada dalam perkataan
melalui surat-surat ketika tidak hadir, begitu
pula dalam perbuatan, ketika hadir.
12Sebab kami tidak berani mengelompokkan

atau membandingkan diri kami sendiri
dengan beberapa orang yang memuji diri
mereka sendiri, sebaliknya, mereka tidak
memahami ketika di antara mereka sendiri
mereka mengukur diri mereka sendiri dan
membandingkan diri mereka dengan diri
mereka sendiri.
13Namun, kami tidak akan bermegah atas

hal-hal yang tidak terukur, sebaliknya menurut
ukuran patok yang telah Allah (Elohim - 2316)
bagikan kepada kami, suatu ukuran untuk
menjangkau hingga kepada kamu juga.
14Sebab kami sama sekali tidak memperluas

diri kami sendiri seolah-olah sedang
menjangkau kepadamu, karena dengan
injil Kristus kami bahkan telah mencapai
kepadamu,
15 dengan tidak bermegah atas hal-hal yang

tidak terukur dalam kerja keras orang-orang
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lain, tetapi dengan memiliki pengharapan
akan imanmu yang ditumbuhkan dalam dirimu
hingga diperluas menurut patok kami, sampai
kelimpahan,
16untuk menginjil ke wilayah-wilayah di luar

kamu, sehingga tidak bermegah dalam patok
orang lain atas wilayah-wilayah yang tersedia.
17Namun siapa yang bermegah, biarlah dia

bermegah di dalam Tuhan.
18Sebab, bukan orang yang memuji dirinya

sendiri dia itu teruji, melainkan dia yang
sedang Tuhan (YAHWEH - 2962) puji.

11
1Ah, sekiranya kamu terus bertenggang
rasa di dalam sedikit kebodohanku,

tetapi kamu pun sedang bertenggang rasa
terhadapku.
2Sebab aku mencemburui kamu

dengan cemburu ilahi, karena aku telah
mempertunangkan kamu kepada seorang
suami, supaya mempersiapkan seorang
perawan yang suci kepada Kristus.
3Namun aku takut, jangan-jangan sama

seperti ular dalam kelicikannya telah
memperdaya Hawa, demikian pula akalmu
diselewengkan dari ketulusan yang ada dalam
Kristus;
4 karena ternyata kamu terus bertenggang

rasa dengan baik, tatkala ada yang datang
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memberitakan Yesus yang lain yang tidak
pernah kami beritakan, atau kamu menyambut
roh yang berbeda yang tidak pernah kamu
sambut, atau injil yang berbeda yang tidak
pernah kamu terima!
5Sebab aku menganggap tidak

berkekurangan suatu apa pun dibandingkan
para rasul yang terkemuka,
6 dan bahkan sekiranya ada ketidakmampuan

dalam perkataan, tetapi itu bukan dalam
pengetahuan, melainkan dalam setiap hal
yang telah dinyatakan kepada kamu di dalam
segala sesuatu.
7Atau, apakah aku telah melakukan dosa,

ketika merendahkan diriku sendiri supaya
kamu dapat ditinggikan, karena aku telah
menginjilkan injil Allah (Elohim - 2316) kepada
kamu dengan cuma-cuma?
8Aku telah merampok gereja-gereja yang

lain dengan mengambil upah untuk pelayanan
atasmu.
9Dan, ketika hadir bersama kamu bahkan

ketika berkekurangan, aku tidak pernah
membebani seorang pun. Sebab saudara-
saudara yang datang dari Makedonia memasok
kebutuhanku. Dan di dalam segala sesuatu
aku telah menjaga diriku sendiri tidak menjadi
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beban bagi kamu, dan aku akan terus
menjaganya.
10Kebenaran Kristus ada di dalamku, karena

kemegahan ini tidak akan berhenti atas diriku
di wilayah-wilayah Akhaya.
11Mengapa? Apakah karena aku tidak

mengasihi kamu? Allah (Elohim - 2316)
mengetahuinya!
12Namun apa yang aku lakukan, aku

pun akan tetap melakukannya, supaya aku
dapat mencegah kesempatan mereka yang
menginginkan kesempatan, sehingga di dalam
apa yang mereka megahkan, mereka bisa
didapati sama seperti kami juga.
13Sebab mereka yang seperti itu adalah

rasul-rasul palsu, para pekerja penipu yang
menyamar sebagai rasul-rasul Kristus.
14Dan tidak heran, karena Satan sendiri

menyamar sebagai malaikat terang.
15 Jadi, bukan hal luar biasa jika pelayannya

juga menyamar sebagai para pelayan
kebenaran, yang kesudahannya akan menjadi
sama seperti perbuatan mereka.
16Aku berkata lagi, janganlah ada orang yang

menganggap aku bodoh. Tetapi jika sebaliknya
bahkan seperti orang yang bodoh, terimalah
aku, supaya aku juga dapat sedikit bermegah.
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17Apa yang aku bicarakan, aku tidak

membicarakannya menurut Tuhan, melainkan
seperti di dalam kebodohan dengan dasar
keyakinan akan kemegahan ini.
18Karena banyak orang bermegah menurut

daging, aku pun akan bermegah.
19Sebab dengan senang hati kamu

bertenggang rasa terhadap yang bodoh
supaya menjadi bijaksana.
20Sebab kamu bertenggang rasa, sekiranya

ada orang yang memperhamba kamu,
sekiranya ada orang yang menelan, sekiranya
ada orang yang mengambil, sekiranya ada
orang yang meninggikan dirinya dan sekiranya
ada orang yang memukul kamu pada wajah.
21Aku berkata sehubungan dengan kehinaan,

seolah-olah kami ini lemah; dan dalam hal apa
saja yang seseorang dapat menjadi berani, aku
berkata dalam kebodohan, aku juga menjadi
berani.
22Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga!

Apakah mereka orang Israel? Aku juga!
Apakah mereka keturunan Abraham? Aku
juga!
23Apakah mereka pelayan Kristus? Aku

berbicara seperti di luar diriku, aku lebih
lagi: dalam kerja keras, berkelimpahan;
dalam penyesahan, melebihi takaran; dalam
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pemenjaraan, teramat sering; dalam bahaya
maut, kerap kali.
24Dari orang-orang Yahudi aku telah

menerima lima kali empat puluh kurang satu
pukulan.
25Tiga kali aku telah didera, satu kali aku

dilempari batu, tiga kali mengalami karam
kapal, sehari semalam aku terkatung-katung
di tengah laut.
26Dalam perjalanan kerap kali berada dalam

bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari
bangsaku sendiri, bahaya dari bangsa-bangsa
lain, bahaya di kota, bahaya di padang
gurun, bahaya di laut, bahaya di antara
saudara-saudara palsu;
27 dalam kerja keras dan jerih lelah, kerap

kali dalam berwaspada, dalam kelaparan dan
kehausan, kerap kali dalam berpuasa, dalam
kedinginan dan tanpa pakaian.
28Selain dari hal-hal yang di luar itu,

sebagai tanggung jawabku sehari-hari adalah
pemeliharaan atas semua gereja.
29Siapakah yang menjadi lemah, dan

aku tidak menjadi lemah? Siapakah yang
tersandung, dan aku tidak terbakar?
30 Jika seharusnya bermegah, maka aku akan

memegahkan hal-hal mengenai kelemahanku.
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31Allah (Elohim - 2316) dan Bapa Tuhan kita

YESUS Kristus, Dia yang terberkati sampai
selamanya, telah mengetahui bahwa aku tidak
berdusta.
32Di Damaskus, di kerajaan wilayah Aretas,

raja itu terus mengawasi kota Damaskus
karena hendak menangkap aku.
33Dan aku diturunkan dengan sebuah

keranjang, melalui sebuah jendela pada
temboknya, dan aku meluputkan diri dari
tangannya.

12
1Sesungguhnya, bermegah tidaklah
menguntungkan bagiku, karena aku

akan tiba pada penglihatan dan penyingkapan
Tuhan.
2Aku mengetahui seseorang di dalam

Kristus empat belas tahun yang lalu, entah
di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar
tubuh, aku tidak tahu, Allah (Elohim - 2316)
mengetahuinya. Orang itu diangkat sampai ke
surga yang ketiga.
3Dan aku mengetahui orang yang seperti

itu, entah di dalam tubuh atau di luar
tubuh, aku tidak tahu, Allah (Elohim - 2316)
mengetahuinya;
4 bahwa dia diangkat ke firdaus dan dia

mendengar firman yang tak terkatakan, yang
bagi manusia tidak boleh mengucapkannya.
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5Demi orang yang seperti itulah aku

akan bermegah, tetapi aku tidak akan
bermegah demi diriku sendiri, kecuali di dalam
kelemahan-kelemahanku.
6Sebab, sekiranya aku hendak bermegah

aku tidak akan menjadi bodoh, karena aku
akan mengatakan kebenaran; tetapi aku
menahan diri agar terhadap aku seseorang
tidak memperhitungkan melampaui apa yang
ia lihat padaku atau sesuatu yang ia dengar
dari padaku.
7Dan supaya aku tidak meninggikan diri

oleh karena penyingkapan yang luar biasa itu,
sebuah duri di dalam daging telah diberikan
kepadaku, yaitu utusan Satan agar menggocoh
aku, supaya aku tidak meninggikan diri.
8Berkenaan dengan hal ini, aku telah tiga kali

memohon Tuhan supaya hal itu berlalu dari
padaku.
9Dan Dia berfirman kepadaku, "Cukuplah

anugerah-Ku bagimu, sebab dalam
kelemahanlah kuasa-Ku disempurnakan." Oleh
karena itu aku akan lebih suka lagi bermegah
dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus
dapat tinggal tetap di dalamku.
10Sebab itu, aku merasa senang dalam

kelemahan, dalam penghinaan, dalam
kesesakan, dalam penganiayaan, dalam
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kesukaran demi Kristus. Sebab ketika aku
menjadi lemah, pada saat itulah aku kuat.
11Aku telah menjadi bodoh dengan

bermegah; kamu telah memaksa aku karena
aku wajib dihargai oleh kamu. Sebab, aku
tidak kekurangan apa pun dibandingkan para
rasul dalam hal keutamaan, bahkan sekalipun
aku bukan apa-apa.
12Sesungguhnya, tanda-tanda seorang rasul

telah dikerjakan di antara kamu dengan
segala ketabahan, dalam tanda-tanda dan
keajaiban-keajaiban dan mukjizat-mukjizat.
13Sebab, apakah itu yang olehnya kamu

telah direndahkan dibandingkan gereja-gereja
yang lain, kecuali bahwa aku sendiri tidak
menjadi beban kamu? Maafkanlah kepadaku
ketidakadilan ini!
14 Lihatlah, untuk ketiga kalinya aku sedang

bersiap untuk datang kepadamu. Dan aku
tidak akan menjadi beban kamu, karena
aku sedang mencari bukan hal-hal milikmu,
melainkan kamu. Sebab bukan anak-anak yang
wajib mengumpulkan harta bagi orang tuanya,
melainkan orang tua bagi anak-anaknya.
15Dan aku akan dengan gembira

memanfaatkan dan dimanfaatkan sepenuhnya
demi jiwamu, bahkan apabila dengan
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mengasihi kamu secara berlimpah aku
semakin kurang dikasihi.
16Namun biarlah terjadi, bahwa aku

tidak membebani kamu, malah dengan
menggunakan kecerdikan, aku telah
menangkap kamu dengan umpan.
17Adakah orang yang telah kuutus kepadamu

yang melalui dia aku telah mengambil
keuntungan dari padamu?
18Aku telah meminta Titus dan bersamanya

aku telah mengutus seorang saudara. Apakah
Titus mengambil keuntungan dari kamu?
Bukankah kami hidup dalam Roh yang sama?
Bukankah kami di dalam langkah yang sama?
19 Lagi, apakah kamu mengira bahwa kami

membela diri di hadapanmu? Kami berbicara
di hadapan Allah (Elohim - 2316) di dalam
Kristus, dan segala sesuatu ini, hai yang
terkasih, adalah demi kebangunanmu.
20Sebab aku takut, jangan-jangan setelah

datang, aku akan mendapati kamu tidak
seperti yang aku inginkan, dan aku pun akan
didapati olehmu tidak seperti yang kamu
inginkan; jangan-jangan ada perselisihan,
iri hati, amarah, persaingan, fitnah, gosip,
keangkuhan, dan kerusuhan.
21 Jangan-jangan setelah datang lagi, Allahku

(Elohimku - 2316) akan merendahkan aku
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bersama kamu, dan aku akan meratapi banyak
orang yang telah berbuat dosa sebelumnya,
dan karena tidak bertobat atas kenajisan dan
percabulan dan rangsangan badani yang di
dalamnya mereka telah melakukannya.

13
1 Ini ketiga kalinya aku datang
kepadamu. "Setiap perkataan akan

diteguhkan oleh mulut dua atau tiga orang
saksi."
2Aku telah mengatakan sebelumnya dan aku

mengatakan sebelumnya seperti ketika hadir
kedua kalinya, maka sekarang, ketika tidak
hadir, aku menulis kepada mereka yang telah
berbuat dosa sebelumnya, dan kepada mereka
semua selebihnya, bahwa jika aku datang lagi,
aku tidak akan menahan diri.
3Sejak kamu mencari bukti tentang Kristus

yang berbicara di dalam aku, yang tidak
menjadi lemah bagi kamu, melainkan menjadi
berkuasa di dalam kamu.
4Sebab bahkan sekalipun Dia telah disalibkan

atas dasar kelemahan tetapi Dia hidup atas
dasar kuasa Allah (Elohim - 2316), karena
kami juga menjadi lemah di dalam Dia, tetapi
kami akan hidup bersama Dia bagi kamu atas
dasar kuasa Allah (Elohim - 2316).
5Ujilah dirimu sendiri kalau-kalau kamu

berada di dalam iman; buktikanlah dirimu
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sendiri apakah kamu tidak mengenali dirimu
sendiri, bahwa YESUS Kristus ada di dalam
dirimu, kecuali kamu adalah orang yang tidak
tahan uji.
6Dan aku berharap kamu mengetahui, bahwa

kami bukanlah orang yang tidak tahan uji.
7Namun aku berdoa kepada Allah (Elohim

- 2316), supaya kamu tidak berbuat suatu
pun yang jahat. Bukan supaya kami tampak
tahan uji, tetapi supaya kamu dapat berbuat
kebaikan, dan kami menjadi seperti tidak
tahan uji.
8Sebab kami tidak berdaya apa pun melawan

kebenaran, sebaliknya bagi kebenaran.
9Sebab, kami bersukacita tatkala kami

menjadi lemah dan kamu menjadi kuat,
tetapi kami juga mendoakan hal ini, yaitu
kesempurnaanmu.
10Oleh karena inilah, ketika tidak hadir

aku menuliskan hal-hal ini, supaya ketika
hadir, aku tidak memperlakukannya dengan
keras berdasarkan wewenang yang Tuhan
telah mengaruniakannya kepadaku untuk
kebangunan dan bukan untuk keruntuhan.
11Akhirnya, hai saudara-saudara,

bersukacitalah, hendaklah kamu
disempurnakan, hendaklah kamu terhibur,
pikirkanlah hal yang sama, hiduplah dalam
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damai sejahtera, dan Allah (Elohim - 2316)
kasih dan damai sejahtera akan ada bersama
kamu!
12Salamilah seorang terhadap yang lain

dengan cium yang kudus.
13Semua orang-orang kudus menyalami

kamu.
14Anugerah Tuhan YESUS Kristus dan kasih

Allah (Elohim - 2316) dan persekutuan Roh
Kudus, ada bersama kamu semua! Amin.



Galatia

1
1 Paulus, seorang rasul bukan dari manusia,
bukan pula melalui manusia, melainkan

melalui YESUS Kristus dan Allah (Elohim -
2316) Bapa yang telah membangkitkan Dia
dari antara yang mati,
2 dan semua saudara yang bersama dengan

aku. Kepada gereja-gereja Galatia.
3Anugerah bagimu, juga damai sejahtera,

dari Allah (Elohim - 2316) Bapa dan Tuhan kita
YESUS Kristus,
4 yang telah memberikan diri-Nya sendiri

karena dosa-dosa kita, supaya Dia dapat
melepaskan kita dari zaman jahat yang telah
datang, sesuai dengan kehendak Allah (Elohim
- 2316) dan Bapa kita
5 yang bagi-Nya kemuliaan dari zaman ke

zaman. Amin.
6Aku heran, bahwa demikian cepat kamu

berpindah dari Dia yang telah memanggil
kamu ke dalam anugerah Kristus, kepada injil
yang berbeda,
7 yang sebenarnya tidak ada yang lain, selain

adanya beberapa orang yang menggelisahkan
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kamu dan bermaksud memutarbalikkan injil
Kristus.
8Namun, sekiranya kami atau malaikat dari

surga menginjilkan kepadamu di samping apa
yang telah kami injilkan kepadamu, biarlah dia
terkutuk.
9Seperti yang telah kami katakan

sebelumnya, dan sekarang aku katakan lagi,
jika seseorang menginjilkan kepadamu selain
apa yang telah kamu terima, biarlah dia
terkutuk.
10Sebab sekarang, apakah aku sedang

meyakinkan manusia, atau Allah (Elohim
- 2316)? Atau, apakah aku berusaha
menyenangkan manusia? Karena jika aku
masih terus menyenangkan manusia, aku
bukanlah seorang hamba Kristus.
11Dan, aku memberitahukan kepadamu,

hai saudara-saudara, bahwa injil yang telah
diinjilkan olehku itu bukanlah menurut
manusia.
12Sebab aku bahkan tidak menerimanya dari

manusia, juga tidak diajari, melainkan melalui
penyingkapan YESUS Kristus.
13Oleh karena kamu pernah mendengar

kelakuanku ketika masih di dalam agama
Yahudi, bahwa dengan menggebu-gebu aku
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menganiaya gereja Allah (Elohim - 2316) dan
berusaha membinasakannya.
14Dan di dalam agama Yahudi aku unggul di

atas teman-teman sebaya di antara bangsaku,
bahkan lebih lagi ketika menjadi seorang
penggiat bagi tradisi-tradisi leluhurku.
15Namun pada saat * (Elohim - 2316)

berkenan --Dia yang telah mengkhususkan
aku dari kandungan ibuku dan yang telah
memanggil melalui anugerah-Nya,
16untuk menyingkapkan Putra-Nya melalui

aku, supaya aku dapat menginjilkan Dia di
antara bangsa-bangsa-- aku tidak serta-merta
berunding dengan daging dan darah,
17 aku pun tidak pergi ke Yerusalem kepada

rasul-rasul sebelum aku, tetapi aku pergi ke
tanah Arab, dan kembali lagi ke Damaskus.
18Kemudian, setelah tiga tahun, aku pergi ke

Yerusalem untuk menemui Petrus dan tinggal
bersamanya selama lima belas hari.
19Tetapi aku tidak melihat rasul-rasul yang

lain, kecuali Yakobus saudara Tuhan.
20Dan apa yang aku tuliskan kepadamu,

lihatlah, bahwa di hadapan Allah (Elohim -
2316) aku tidak berdusta.
21Selanjutnya aku datang ke wilayah-wilayah

Siria dan Kilikia,
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22 tetapi dalam penampilan, aku belum

diketahui oleh gereja-gereja Yudea yang ada
di dalam Kristus.
23Dan mereka hanya mendengar, "Orang

yang dahulu menganiaya kita, sekarang
menginjilkan iman yang dahulu berusaha
dihancurkannya."
24Dan melalui aku mereka memuliakan Allah

(Elohim - 2316).

2
1Kemudian setelah lewat empat belas
tahun, aku naik ke Yerusalem lagi bersama

Barnabas, sambil membawa serta Titus juga.
2Dan aku naik sesuai dengan penyingkapan.

Dan di hadapan mereka, aku memaparkan injil
yang aku khotbahkan kepada bangsa-bangsa
lain, dan secara khusus kepada orang-orang
yang berpengaruh, supaya jangan sia-sia aku
berusaha atau telah berusaha.
3Dan, bahkan Titus pun, sebagai orang

Yunani yang bersama aku, tidak dipaksa untuk
disunat.
4Namun berkenaan dengan saudara-saudara

palsu penyusup --yang telah menyusup untuk
memata-matai kemerdekaan kita, yang kita
dapatkan di dalam Kristus YESUS, agar mereka
dapat memperbudak kita--
5 terhadap mereka, tidak sesaat pun

kami menyerah dalam ketundukan, supaya
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kebenaran injil dapat berlangsung terus
atasmu.
6Dan dari mereka yang berpengaruh menjadi

tokoh, bagaimanapun keberadaan mereka
semula, hal itu tidak menimbulkan perbedaan
apa pun bagiku --Allah (Elohim - 2316) tidak
mengambil muka manusia-- karena bagiku
mereka yang berpengaruh itu tidak menambah
apa pun,
7melainkan sebaliknya, dengan melihat

bahwa aku telah dipercayakan injil bagi
orang-orang tak bersunat, seperti halnya
Petrus bagi orang-orang bersunat.
8Sebab, Dia yang telah bekerja di dalam

Petrus untuk kerasulan orang-orang bersunat,
Dia juga telah bekerja di dalam aku bagi
bangsa-bangsa lain.
9Dan dengan mengetahui anugerah yang

telah diberikan kepadaku, Yakobus dan
Kefas dan Yohanes, yang dipandang sebagai
sokoguru, telah mengulurkan tangan kanan
tanda kemitraan kepadaku dan kepada
Barnabas, agar kami pergi kepada bangsa-
bangsa lain dan mereka kepada orang-orang
yang bersunat.
10Hanya kami harus selalu ingat akan

orang-orang miskin, yang aku sendiri juga
telah berusaha melakukannya.
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11Dan ketika Petrus datang ke Antiokhia,

secara terbuka aku bertentangan dengannya
karena dia didapati bersalah.
12Sebab sebelum beberapa orang dari

kalangan Yakobus datang, ia makan bersama
orang-orang bukan Yahudi. Namun ketika
mereka datang, ia undur dan memisahkan
dirinya karena takut akan mereka dari
kalangan bersunat itu.
13Dan orang-orang Yahudi selebihnya turut

pula dalam kemunafikan dengannya, sehingga
Barnabas turut terseret pula oleh kemunafikan
mereka.
14Tetapi ketika aku melihat bahwa mereka

tidak berjalan sesuai dengan kebenaran injil,
aku berkata kepada Petrus di hadapan semua
orang, "Jika engkau seorang Yahudi hidup
dengan cara hidup bangsa lain dan bukan
secara Yahudi, bagaimana engkau memaksa
orang-orang bukan Yahudi hidup menurut cara
Yahudi?
15Kita adalah orang-orang Yahudi secara

alamiah dan bukan orang-orang berdosa dari
bangsa lain,
16 karena mengetahui bahwa seseorang tidak

dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan
torat, jika tidak melalui iman YESUS Kristus."
Kita pun telah percaya kepada Kristus
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YESUS, supaya kita dapat dibenarkan atas
dasar iman Kristus, dan bukan atas dasar
perbuatan-perbuatan torat, karena setiap
daging tidak akan dibenarkan atas dasar
perbuatan-perbuatan torat.
17Namun jika dengan berusaha untuk

dibenarkan di dalam Kristus, kita sendiri
pun didapati sebagai orang-orang berdosa,
lalu apakah Kristus pelayan dosa? Tidaklah
demikian!
18Sebab jika apa yang telah kuhancurkan,

hal-hal itu kubangun lagi, aku menunjukkan
diriku sendiri sebagai pelanggar hukum.
19Sebab melalui torat aku telah mati bagi

torat, supaya aku dapat hidup bagi Allah
(Elohim - 2316).
20Aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku

hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus
hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang
aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh
iman Putra Allah (Elohim - 2316) yang telah
mengasihi aku dan yang telah menyerahkan
diri-Nya demi aku.
21Aku tidak menolak anugerah Allah (Elohim

- 2316), karena jika pembenaran melalui torat,
maka sia-sialah Kristus mati.

3
1Hai orang-orang Galatia yang bodoh,
siapakah yang telah memesona kamu
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sehingga tidak meyakini kebenaran yang
di depan mata mereka YESUS Kristus telah
dituliskan sebelumnya untuk disalibkan di
antara kamu.
2Hanya ini yang ingin aku pelajari dari kamu,

apakah kamu telah menerima Roh atas dasar
perbuatan-perbuatan torat atau atas dasar
pemberitaan iman?
3Demikian bodohkah kamu? Setelah memulai

dalam Roh, apakah sekarang kamu akhiri
dalam daging?
4Apakah kamu telah begitu banyak menderita

dengan sia-sia, apakah memang sia-sia?
5Selanjutnya, Dia yang mengalirkan Roh

kepada kamu dan mengerjakan mukjizat di
antara kamu, apakah atas dasar perbuatan-
perbuatan torat atau atas dasar pemberitaan
iman?
6Sebagaimana Abraham percaya kepada

Allah (Elohim - 2316), dan hal itu
diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran,
7 lalu kamu mengetahui, bahwa mereka yang

atas dasar iman, mereka inilah anak-anak
Abraham.
8Dan kitab suci, yang melihat sebelumnya

bahwa Allah (Elohim - 2316) membenarkan
bangsa-bangsa lain atas dasar iman, telah
memberitakan sebelumnya kepada Abraham,
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"Segala bangsa akan diberkati di dalam
engkau."
9Maka dari itu, mereka yang atas dasar iman

diberkati bersama Abraham yang setia.
10Sebab sebanyak orang yang hidup atas

dasar perbuatan-perbuatan torat, mereka
berada di bawah kutuk, karena telah tertulis,
"Terkutuklah setiap orang yang tidak bertekun
dalam segala hal yang telah tertulis di dalam
kitab torat untuk melakukannya."
11Dan bahwa tidak seorang pun dibenarkan

oleh torat di hadapan Allah (Elohim - 2316),
jelaslah bahwa, "Orang benar akan hidup atas
dasar iman."
12Dan torat tidaklah atas dasar iman, tetapi,

"Orang yang melakukan hal-hal ini akan hidup
di dalamnya."
13Kristus sudah menebus kita dari kutuk

torat dengan telah menjadi kutuk demi kita,
sebab telah tertulis, "Terkutuklah setiap orang
yang tergantung pada kayu salib."
14Supaya di dalam Kristus YESUS berkat

Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa
lain, sehingga kita dapat menerima janji
mengenai Roh melalui iman.
15Saudara-saudara, secara manusia aku

berkata, kendati mengenai manusia, tidak
seorang pun dapat membatalkan atau
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menambahi suatu perjanjian yang telah
disahkan.
16Dan janji-janji itu telah disampaikan, "Bagi

Abraham dan benihnya," tidak menyebutkan,
"Dan bagi benih-benih," seolah-olah atas
banyak orang padahal hanya atas satu orang,
"Dan bagi benihmu," yang adalah Kristus.
17Dan aku mengatakan hal ini, "Torat yang

baru muncul empat ratus tiga puluh tahun
kemudian tidak dapat membatalkan perjanjian
yang telah disahkan sebelumnya oleh Allah
(Elohim - 2316) bagi Kristus, sehingga
meniadakan perjanjian itu."
18Sebab, jika atas dasar torat ada

warisan, maka bukan lagi atas dasar
perjanjian, tetapi Allah (Elohim - 2316) telah
menganugerahkannya kepada Abraham
melalui janji.
19 Lalu, mengapa torat? Ia telah ditambahkan

berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran,
sampai benih yang telah Dia janjikan itu
datang, setelah diperintahkan melalui
malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang
pengantara.
20Dan seorang pengantara bukanlah bagi

satu pihak, sedangkan Allah (Elohim - 2316)
itu Esa.
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21Oleh karena itu, apakah torat bertentangan

dengan janji-janji Allah (Elohim - 2316)?
Kiranya tidak demikian! Sebab jika torat
diberikan untuk dapat menghidupkan, maka
sesungguhnya kebenaran itu ada atas dasar
torat.
22Tetapi kitab suci telah menutup segala

sesuatu di bawah dosa, supaya janji itu dapat
diberikan kepada mereka yang percaya atas
dasar iman YESUS Kristus.
23Namun sebelum iman itu datang, kita

dijaga di bawah torat dengan tertutup
terhadap iman yang akan segera disingkapkan.
24Maka dari itu, torat telah menjadi pendidik

kita ke dalam Kristus, sehingga kita dapat
dibenarkan atas dasar iman.
25Dan setelah iman itu datang, kita tidak lagi

berada di bawah pendidik,
26 karena kamu semua adalah anak-anak

Allah (Elohim - 2316) melalui iman di dalam
Kristus YESUS.
27Sebab sebanyak kamu yang telah dibaptis

ke dalam Kristus, kamu telah mengenakan
Kristus.
28Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang

Yunani, tidak ada lagi hamba ataupun orang
yang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan
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perempuan, karena kamu semua adalah satu
dalam Kristus YESUS.
29Dan jika kamu milik Kristus, maka kamu

adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli
waris menurut janji.

4
1Dan aku berkata, sepanjang waktu
selama seorang ahli waris masih kanak-

kanak, ia tidak berbeda dari seorang hamba,
meskipun dia adalah tuan atas semuanya,
2 tetapi dia berada di bawah para pengasuh

dan para pelayan, sampai waktu yang
ditetapkan ayahnya.
3Demikian pula kita, ketika kita masih

kanak-kanak, kita telah diperhamba di bawah
kaidah-kaidah dunia.
4Namun ketika penggenapan waktu telah

datang, Allah (Elohim - 2316) mengirimkan
Putra-Nya supaya dilahirkan dari seorang
wanita sambil dilahirkan di bawah torat,
5 supaya Dia dapat menebus mereka yang

ada di bawah torat, sehingga kita dapat
menerima adopsi sebagai anak.
6Dan karena kamu adalah anak, Allah

(Elohim - 2316) telah mengirim Roh Putra-Nya
ke dalam hatimu, untuk berseru, "Abba,
Bapa!"
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7Maka dari itu, kamu bukan lagi hamba,

melainkan anak, dan jika anak, maka juga ahli
waris Allah (Elohim - 2316) melalui Kristus.
8Namun memang pada waktu itu, ketika

belum mengenal Allah (Elohim - 2316), kamu
telah menghambakan diri kepada hal-hal yang
pada hakikatnya bukan dari yang Allah (-
2316) ilahi;
9 tetapi sekarang, setelah mengenal Allah

(Elohim - 2316), dan terlebih lagi dengan
dikenal oleh Allah (Elohim - 2316), bagaimana
mungkin kamu berbalik lagi pada kaidah yang
lemah dan rendah, yang dengannya kamu
menginginkan lagi untuk menghambakan diri
kembali?
10Kamu meneliti hari-hari dan bulan-bulan

dan musim-musim dan tahun-tahun.
11Aku khawatir mengenai kamu, jangan-

jangan aku telah berjerih lelah dengan sia-sia
bagi kamu.
12Saudara-saudara, aku mohon kepadamu,

jadilah seperti aku, sebab aku juga seperti
kamu. Kamu sama sekali tidak bersalah
kepadaku.
13Dan kamu telah mengetahui, bahwa

aku telah menginjilkan kepadamu apa yang
mula-mula, berkenaan dengan kelemahan
daging.
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14Dan kamu tidak merendahkan bahkan tidak

menghina pencobaanku yang ada di dalam
dagingku, sebaliknya, kamu telah menerima
aku seperti malaikat Allah (Elohim - 2316),
seperti Kristus YESUS.
15 Lalu, apa gerangan kebahagiaanmu?

Sebab aku bersaksi kepadamu, bahwa jika
mungkin ketika kamu mencungkil matamu,
kamu telah memberikannya kepadaku.
16Maka, apakah aku telah menjadi musuhmu

karena mengatakan kebenaran kepadamu?
17Mereka bersemangat terhadap kamu

meskipun tidak dengan baik, padahal
mereka ingin menghalangi kamu agar kamu
bersemangat terhadap mereka.
18Namun baik untuk selalu bersemangat

dalam hal yang baik dan bukan hanya dalam
kehadiranku bersama kamu.
19Anak-anakku, demi kamu aku menderita

sakit bersalin lagi sampai Kristus dicitrakan di
dalam kamu;
20 dan aku terus berkeinginan untuk hadir

bersama kamu sekarang ini bahkan untuk
mengubah nada suaraku, karena aku ragu
terhadap kamu.
21Katakanlah kepadaku, kamu yang ingin

berada di bawah torat, tidakkah kamu
mendengar torat?
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22Sebab telah tertulis, bahwa Abraham

memiliki dua orang anak laki-laki, yang
seorang dari wanita pelayan dan yang seorang
dari wanita merdeka.
23Tetapi memang, dia yang dari wanita

pelayan telah dilahirkan menurut daging,
sedangkan dia yang dari wanita merdeka
melalui janji.
24 Ini adalah hal yang dikiaskan, karena

ini adalah dua perjanjian, yang satu
sesungguhnya dari gunung Sinai untuk
melahirkan ke dalam perhambaan, yaitu
Hagar,
25 karena Hagar adalah gunung Sinai di

tanah Arab dan mengacu pada Yerusalem
sekarang dan dia menjadi pelayan bersama
anak-anaknya;
26 sedangkan Yerusalem surgawi adalah

wanita merdeka, dia adalah ibu dari kita
semua.
27Sebab telah tertulis, "Bersukacitalah hai

yang mandul, yang tidak melahirkan, bersorak
dan berteriaklah engkau yang tidak merasakan
sakit bersalin, karena lebih banyak anak-anak
dari wanita yang ditinggalkan daripada yang
mempunyai suami."
28Sedangkan kita, saudara-saudara, sama

seperti Ishak, kita adalah anak-anak dari janji.
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29Namun, sebagaimana pada waktu itu ia

yang dilahirkan menurut daging menganiaya
dia yang menurut Roh, demikian pula
sekarang.
30Tetapi kitab suci mengatakan apa? "Usirlah

wanita pelayan itu serta anaknya, karena tidak
mungkin anak dari wanita pelayan itu akan
menjadi ahli waris bersama anak dari wanita
merdeka!"
31 Jadi saudara-saudara, kita bukanlah

anak-anak dari wanita pelayan, melainkan dari
wanita merdeka.

5
1Oleh karena itu, berdirilah teguh di dalam
kemerdekaan yang dengannya Kristus

telah membebaskan kita, dan janganlah kamu
dibebani lagi dengan kuk perhambaan.
2 Lihatlah, aku, Paulus berkata kepadamu,

bahwa jika kamu disunat, Kristus tidak akan
memberimu keuntungan apa pun.
3Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang

yang disunat, bahwa dia adalah seorang yang
berutang untuk melakukan seluruh torat.
4Kamu telah tersingkir dari Kristus, siapa pun

kamu yang dibenarkan oleh torat, kamu telah
menjauhkan diri dari anugerah.
5Sebab oleh Roh, kita sungguh-sungguh

menantikan pengharapan kebenaran atas
dasar iman.
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6Sebab di dalam Kristus YESUS, baik bersunat

ataupun tidak bersunat tidak berpengaruh
apa-apa, sebaliknya iman tetap bekerja melalui
kasih.
7Kamu telah berusaha dengan baik, siapakah

yang telah menahanmu sehingga kamu tidak
meyakini kebenaran?
8Bujukan itu bukanlah dari Dia yang

memanggil kamu.
9Sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan.
10Di dalam Tuhan aku yakin kepadamu,

bahwa kamu tidak akan berpikir yang lain,
tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan
menanggung hukuman, siapa pun dia.
11Dan aku, saudara-saudara, jika aku masih

memberitakan sunat, mengapa justru aku
dianiaya? Lalu, sudahkah sandungan salib itu
dilenyapkan?
12Namun, biarlah mereka yang mengacaukan

kamu, mengebiri dirinya sendiri!
13Sebab kamu, saudara-saudara, telah

dipanggil atas dasar kemerdekaan, hanya,
kemerdekaan itu janganlah sebagai
kesempatan bagi kedagingan, sebaliknya
melalui kasih, layanilah seorang terhadap yang
lain.
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14Sebab seluruh torat digenapi dalam satu

perkataan yaitu, "Kasihilah sesamamu seperti
dirimu sendiri!"
15Namun, jika kamu saling menggigit dan

menelan, berhati-hatilah, supaya kamu jangan
dihabisi oleh seorang terhadap yang lain.
16Dan aku berkata, hiduplah di dalam Roh,

dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi
keinginan daging.
17Sebab daging berkeinginan melawan Roh,

dan Roh melawan daging, dan hal-hal itu
bertentangan satu dengan yang lain, sehingga
apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu
lakukan.
18Namun, jika kamu dipimpin oleh Roh,

kamu tidak berada di bawah torat.
19Dan pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata,

yaitu: perzinaan, percabulan, kenajisan,
rangsangan badani,
20 penyembahan berhala, sihir, permusuhan,

perbantahan, iri hati, amarah, persaingan,
perselisihan, sekte-sekte,
21 kedengkian, pembunuhan, kemabukan,

pesta pora, dan hal-hal yang serupa itu yang
aku katakan sebelumnya kepadamu, bahkan
seperti yang telah aku katakan sebelumnya,
bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti
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itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah (Elohim
- 2316).
22Akan tetapi buah Roh adalah: kasih,

sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, iman,
23 kelemahlembutan, pengendalian diri. Tidak

ada hukum yang menentang hal-hal seperti
itu.
24Dan, orang-orang milik Kristus telah

menyalibkan daging bersama nafsu dan
keinginan.
25 Jika kita hidup oleh Roh, kita juga dapat

berjalan di dalam Roh.
26Hendaklah kita tidak menjadi angkuh,

dengan menghasut seorang terhadap yang
lain, sambil saling mendengki.

6
1Hai saudara-saudara, bahkan jika
seorang didapati dalam suatu kesalahan,

hendaklah kamu yang rohani memperbaiki
orang tersebut dalam roh kelemahlembutan,
sambil memerhatikan dirimu sendiri supaya
kamu jangan dicobai pula.
2Tanggunglah beban seorang akan yang lain,

demikian pula, genapkanlah torat Kristus!
3Sebab jika seseorang menganggap diri

sebagai tokoh, padahal bukan apa-apa, dia
menipu dirinya sendiri.
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4Namun hendaklah tiap-tiap orang menguji

pekerjaannya sendiri dan pada waktunya dia
akan memperoleh kemegahan hanya bagi
dirinya sendiri dan bukannya bagi orang lain,
5 karena setiap orang akan menanggung

tanggungannya sendiri.
6Dan biarlah orang yang diajari firman

berbagi dalam segala hal yang baik dengan
orang yang mengajarinya.
7 Janganlah kamu disesatkan! Allah (Elohim -

2316) tidak dapat diolok-olok, karena apa saja
yang seseorang taburkan, juga akan dia tuai.
8Sebab ia yang menabur bagi dagingnya

sendiri, dari dagingnya dia akan menuai
kebinasaan, tetapi dia yang menabur bagi Roh,
dari Roh dia akan menuai hidup yang kekal.
9Dan kita tidak boleh patah semangat

manakala berbuat baik, karena kita akan
menuai pada saatnya sendiri, jika tidak
dilelahkan.
10Oleh karena itu kemudian, selama kita

masih mempunyai kesempatan, kita dapat
mengerjakan yang baik kepada semua orang
dan terutama kepada mereka yang sekeluarga
dalam iman.
11 Lihatlah, betapa besarnya huruf-huruf yang

dengan tanganku sendiri telah aku tuliskan
kepadamu.
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12Sebanyak orang yang ingin tampak baik

secara daging, mereka ini memaksa kamu
disunatkan hanya supaya mereka tidak
dianiaya demi salib Kristus.
13Sebab yang disunat, mereka sendiri bahkan

tidak memelihara torat, sebaliknya mereka
menginginkan kamu disunat supaya mereka
dapat bermegah di dalam dagingmu.
14Namun bagiku, kiranya tidak pernah terjadi

untuk bermegah, jika tidak di dalam salib
Tuhan kita YESUS Kristus, yang melalui-Nya
dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi
dunia.
15Sebab di dalam Kristus YESUS, baik

bersunat maupun tidak bersunat, tidak
berpengaruh apa-apa, kecuali sebagai ciptaan
yang baru.
16Dan sebanyak orang yang akan berjalan

dalam patokan ini, damai sejahtera dan rahmat
ada atas mereka dan atas Israel milik Allah
(Elohim - 2316).
17Selebihnya, biarlah tidak seorang pun

memberikan kesusahan kepadaku, karena di
dalam tubuhku aku membawa tanda-tanda
milik Tuhan YESUS.
18Anugerah Tuhan kita YESUS Kristus beserta

rohmu, hai saudara-saudara! Amin.



Efesus

1
1 Paulus, seorang rasul YESUS Kristus,
melalui kehendak Allah (Elohim - 2316).

Kepada orang-orang kudus yang berada di
Efesus dan kepada yang setia di dalam Kristus
YESUS.
2Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari

Allah (Elohim - 2316), Bapa kita, dan dari
Tuhan YESUS Kristus.
3Terberkatilah Allah (Elohim - 2316) dan

Bapa Tuhan kita YESUS Kristus, yang telah
memberkati kita dengan segala berkat rohani
di alam semesta di dalam Kristus;
4 sebagaimana Dia telah memilih kita di

dalam diri-Nya sebelum permulaan dunia,
untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat
di hadapan-Nya di dalam kasih;
5 dengan menetapkan kita sebelumnya,

sebagai anak adopsi bagi diri-Nya melalui
YESUS Kristus, sesuai dengan perkenan
kehendak-Nya,
6 sebagai pujian kemuliaan anugerah-Nya,

yang dengannya Dia telah merahmati kita di
dalam Yang Terkasih;
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7 yang oleh-Nya kita memperoleh penebusan

melalui darah-Nya sebagai penghapus
kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan
anugerah-Nya
8 yang telah Dia limpahkan kepada kita dalam

segala hikmat dan kebijaksanaan,
9 dengan mengungkapkan kepada kita rahasia

kehendak-Nya, sesuai dengan perkenan-Nya
yang telah Dia rencanakan di dalam diri-Nya,
10 sebagai penatalayanan dari penggenapan

saat-saat untuk merangkum segala sesuatu
di dalam Kristus, baik hal-hal yang di dalam
surga maupun hal-hal yang di atas bumi, di
dalam diri-Nya.
11Di dalam Dia, kita juga terpilih untuk

mendapatkan warisan yang ditetapkan
sebelumnya sesuai dengan maksud Dia
yang mengerjakan segala sesuatu menurut
rancangan kehendak-Nya,
12 sehingga kita ada sebagai pujian

kemuliaan-Nya, yang terlebih dahulu menaruh
harap di dalam Kristus.
13Di dalam Dia, kamu juga, setelah

mendengar firman kebenaran yaitu injil
keselamatanmu, di dalam Dia juga, kamu
yang percaya telah dimeteraikan dengan Roh
perjanjian yang kudus,
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14 yang merupakan jaminan pusaka kita

sebagai penebusan kepemilikan menuju pujian
kemuliaan-Nya.
15Sebab itu aku juga, ketika mendengar

iman di dalam Tuhan YESUS di antara kamu,
dan kasih terhadap semua orang kudus,
16 aku tidak henti-hentinya mengucap syukur

demi kamu sambil menyebut kamu di dalam
doa-doaku;
17 supaya Allah (Elohim - 2316) Tuhan

kita YESUS Kristus, Bapa kemuliaan, dapat
memberikan kepadamu roh hikmat dan
penyingkapan dalam pengenalan akan Dia.
18Dengan mata pikiranmu telah diterangi,

maka kamu tahu pengharapan apa yang
ada dari panggilan-Nya, dan betapa kaya
kemuliaan warisan-Nya bagi orang-orang
kudus,
19 dan apa yang melampaui kebesaran

kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai
dengan daya kerja kuasa kekuatan-Nya,
20 yang sudah Dia kerjakan di dalam Kristus

dengan membangkitkan-Nya dari antara yang
mati dan mendudukkan di sebelah kanan Dia
di alam semesta,
21 jauh melebihi setiap penguasa dan otoritas

dan kuasa dan pemegang kekuasaan dan
setiap nama yang disebut, bukan saja pada
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masa kini tetapi juga pada masa yang akan
datang.
22Dan Dia sudah menundukkan segala

sesuatu di bawah kaki-Nya dan Dia sudah
memberikan diri-Nya sebagai kepala atas
segala sesuatu, kepada gereja
23 yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan

yang memenuhi seluruhnya dalam semuanya.

2
1Dan kamu, yang mati dalam kesalahan-
kesalahan dan dosa-dosa,

2 yang di dalamnya pada suatu ketika kamu
hidup menurut zaman dunia ini, sesuai dengan
penghulu otoritas angkasa, yaitu roh yang
sekarang sedang bekerja di antara anak-anak
durhaka;
3 yang di antara mereka kita semua juga pada

suatu ketika hidup di dalam keinginan daging
kita, dengan melakukan keinginan-keinginan
daging dan akal budi, bahkan kita adalah
anak-anak dengan sifat dasar pemarah seperti
juga mereka selebihnya.
4Namun Allah (Elohim - 2316), yang kaya

dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar
--yang dengan itu Dia telah mengasihi kita,
5 bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-

kesalahan-- Dia telah menjadikan kita hidup
bersama Kristus --kamulah yang diselamatkan
oleh anugerah--
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6 dan Dia telah membangkitkan kita bersama,

dan mendudukkan kita bersama di alam
semesta di dalam Kristus YESUS,
7 supaya pada masa yang akan datang Dia

dapat menunjukkan kekayaan anugerah-Nya
yang berlimpah dalam kebaikan kepada kita di
dalam Kristus YESUS.
8Sebab oleh anugerah, kamu telah

diselamatkan melalui iman, dan hal ini
bukanlah dari kamu, karunia itu dari Allah
(Elohim - 2316);
9 bukan dari perbuatan, supaya jangan

seorang pun menyombongkan diri.
10Sebab kita adalah hasil karya-Nya, yang

telah diciptakan di dalam Kristus YESUS bagi
perbuatan-perbuatan baik, yang Allah (Elohim
- 2316) telah mempersiapkan sebelumnya,
supaya kita dapat hidup di dalamnya.
11Oleh karena itu, ingatlah, bahwa secara

lahiriah kamu dahulu adalah bangsa-bangsa
yang disebut tidak bersunat oleh mereka yang
menyebut diri bersunat, yang dibuat oleh
tangan manusia secara lahiriah;
12 bahwa kamu adalah tanpa Kristus pada

saat itu, yang terasing dari kewargaan Israel
dan asing terhadap perjanjian ikrar, yang tidak
memiliki pengharapan dan tanpa Allah (Elohim
- 112) di dalam dunia.
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13Namun sekarang, di dalam Kristus YESUS,

kamu yang dahulu berjauhan sudah menjadi
dekat oleh darah Kristus.
14Sebab Dia sendiri adalah damai sejahtera

kita yang sudah membuat keduanya satu, dan
yang sudah merobohkan tembok pemisah,
15 dengan melenyapkan perseteruan di

dalam tubuh-Nya, yaitu torat tentang
perintah-perintah di dalam dogma-dogma,
supaya Dia menciptakan keduanya sebagai
satu manusia baru di dalam diri-Nya sendiri
dengan membuat damai sejahtera.
16Dan Dia telah memperdamaikan kembali

keduanya di dalam satu tubuh bagi Allah
(Elohim - 2316), setelah mematikan
perseteruan di dalam diri-Nya melalui salib;
17 bahkan Dia telah menginjilkan damai

sejahtera dengan datang kepadamu, yang
jauh maupun yang dekat.
18Sebab melalui Dia, kita keduanya dalam

satu Roh memperoleh jalan masuk kepada
Bapa.
19Oleh karena itu kemudian, kamu bukan

lagi yang asing dan yang berbeda, melainkan
sesama warga orang-orang kudus dan anggota
keluarga Allah (Elohim - 2316)
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20 karena dibangun di atas dasar para rasul

dan para nabi, dengan YESUS Kristus menjadi
batu penjurunya.
21Di dalam Dia setiap bangunan ditopang

bersama, bertumbuh sebagai tempat suci yang
kudus di dalam Tuhan,
22 di dalam Dia kamu juga dibangun bersama

sebagai tempat kediaman Allah (Elohim -
2316) di dalam Roh.

3
1 Inilah sebabnya aku, Paulus, tawanan
Kristus YESUS demi kamu, bangsa-bangsa

lain,
2manakala kamu sungguh-sungguh telah

mendengar penatalayanan anugerah Allah
(Elohim - 2316) yang telah diberikan kepadaku
untukmu,
3 sebab sesuai dengan penyingkapan,

Dia telah memberitahu kepadaku rahasia
sebagaimana yang telah kutuliskan secara
singkat sebelumnya,
4 yang dengan membacanya, kamu mampu

untuk memahami pengertianku di dalam
rahasia Kristus,
5 yang dalam generasi-generasi yang lain,

hal itu tidak pernah diberitahukan kepada
anak-anak manusia, sebagaimana sekarang
hal itu telah disingkapkan kepada para rasul
dan para nabi-Nya yang kudus di dalam Roh,
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6 agar bangsa-bangsa lain menjadi sesama

pewaris dan sesama satu tubuh, dan sesama
teman berbagi akan janji-Nya di dalam Kristus
melalui Injil.
7Tentang hal itu, aku telah menjadi seorang

pelayan sesuai dengan pemberian anugerah
Allah (Elohim - 2316) yang telah diberikan
kepadaku menurut daya kerja kuasa-Nya.
8Kepadaku yang paling hina dari semua

orang kudus, anugerah ini telah diberikan
untuk menginjilkan kekayaan Kristus yang tak
dapat dimengerti di antara bangsa-bangsa
lain.
9Dan untuk mencerahi setiap orang,

apakah itu persekutuan rahasia yang telah
tersembunyi dari zaman ke zaman di dalam
Allah (Elohim - 2316) yang telah menciptakan
segala sesuatu melalui YESUS Kristus.
10Supaya sekarang, melalui gereja dapat

diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah
(Elohim - 2316) kepada penguasa-penguasa
dan otoritas-otoritas di alam semesta,
11 sesuai dengan tujuan dari zaman ke zaman

yang telah Dia lakukan di dalam Kristus YESUS,
Tuhan kita.
12Di dalam Dia kita memiliki keberanian

dan jalan masuk dengan keyakinan melalui
iman-Nya.



EFESUS 3.13–20 9
13Oleh sebab itu, aku memohon agar jangan

tawar hati di dalam kesukaranku demi kamu,
yang merupakan kemuliaan kamu.
14 Inilah sebabnya aku menekuk lututku ke

hadapan Bapa Tuhan kita YESUS Kristus,
15 yang dari pada-Nya setiap keturunan di

dalam surga dan di atas bumi dinamai,
16 supaya Dia dapat memberikan kepadamu

sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Nya, agar
dikuatkan dengan kuasa melalui Roh-Nya
sebagai manusia batiniah.
17Agar Kristus berdiam melalui iman di dalam

hatimu ketika dibuat berakar dan dikukuhkan
di dalam kasih,
18 supaya bersama semua orang kudus kamu

sanggup memahami betapa lebar dan panjang
dan dalam dan tinggi
19untuk mengetahui kasih Kristus yang

melampaui pengetahuan, sehingga kamu
dipenuhkan ke dalam seluruh kepenuhan Allah
(Elohim - 2316).
20Namun, bagi Dia yang berkuasa untuk

melakukan di atas segalanya, jauh melebihi
apa yang kita minta atau pahami sesuai
dengan kuasa yang sedang bekerja di dalam
kita,
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21 bagi Dialah kemuliaan dalam gereja, di

dalam Kristus YESUS, bagi segenap generasi
dari zaman ke zaman. Amin.

4
1Oleh karena itu, aku, tawanan di dalam
Tuhan, menasihati kamu untuk hidup layak

akan panggilan yang kamu telah dipanggil,
2 dengan segala kerendahan hati dan

kelemahlembutan dengan kesabaran, seraya
saling bertenggang rasa seorang terhadap
yang lain di dalam kasih;
3 sambil berusaha memelihara kesatuan Roh

di dalam ikatan damai sejahtera.
4Satu tubuh dan satu Roh, seperti juga kamu

telah dipanggil di dalam satu pengharapan
panggilanmu.
5Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan,
6 satu Allah (Elohim - 2316) dan Bapa segala

sesuatu, yang di atas segala sesuatu dan
melampaui segala sesuatu bahkan di dalam
kamu semua.
7Namun kepada setiap orang dari kita telah

diberikan anugerah sesuai dengan ukuran
pemberian Kristus.
8Oleh karena itu Dia berkata, "Seraya naik ke

tempat tinggi, Dia menangkap tawanan, dan
memberikan pemberian-pemberian kepada
manusia."
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9Dan bahwa Dia telah naik, apakah itu selain

bahwa Dia pun telah turun pertama-tama ke
bagian bumi yang lebih bawah?
10Dia yang telah turun adalah juga Dia yang

telah naik ke atas segala langit, supaya Dia
dapat memenuhi segala sesuatu.
11Dan Dia sendiri sesungguhnya telah

memberikan para rasul, dan para nabi, dan
para penginjil, dan para gembala bahkan para
pengajar,
12untuk penyempurnaan orang-orang kudus

sebagai pekerjaan pelayanan bagi kebangunan
tubuh Kristus;
13hingga kita semua telah sampai pada

kesatuan iman dan pengenalan penuh akan
Putra Allah (Elohim - 2316), sebagai manusia
sempurna, sesuai ukuran kedewasaan
kepenuhan Kristus,
14 sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-

kanak yang diombang-ambingkan dan digiring
oleh pelbagai angin pengajaran dengan tipu
daya manusia dalam kelicikan dengan muslihat
penyesatan.
15Dan, sambil mengatakan kebenaran di

dalam kasih kita akan bertumbuh ke arah Dia,
Kristus, yang menjadi kepala segala sesuatu;
16 oleh-Nyalah seluruh tubuh sedang disusun

rapi dan diikat bersama melalui topangan
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setiap persendian, sesuai dengan daya kerja
dalam ukuran masing-masing bagian; Dia
sedang mengerjakan pertumbuhan tubuh bagi
kebangunan diri-Nya sendiri di dalam kasih.
17 Inilah selanjutnya, aku mengatakan dan

menegaskan di dalam Tuhan, kamu tidak lagi
hidup, seperti juga bangsa-bangsa lainnya
hidup di dalam kesia-siaan pikiran mereka,
18 yang telah dijadikan gelap dalam

pengertian, dengan menjadi terasing dari
kehidupan Allah (Elohim - 2316) berkenaan
dengan ketidaktahuan yang ada di dalam diri
mereka sehubungan dengan kekerasan hati
mereka,
19 yang setelah menjadi tumpul perasaannya,

mereka telah menyerahkan diri mereka sendiri
pada rangsangan badani sebagai perbuatan
kecemaran di dalam segala keserakahan.
20Namun kamu bukan demikian, kamu telah

mempelajari Kristus
21 jika kamu sungguh-sungguh telah

mendengar Dia dan diajar oleh-Nya,
sebagaimana kebenaran ada di dalam YESUS
22untuk melepaskan kamu sehubungan

dengan perilaku yang lama selaku manusia
lama yang sedang dibinasakan menurut
keinginan yang palsu
23 dan diperbarui dalam roh pikiranmu
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24 serta mengenakan manusia baru, yang

telah diciptakan di dalam kebenaran dan
kekudusan yang sejati sama seperti Allah
(Elohim - 2316).
25Oleh karena itu, dengan membuang dusta,

hendaklah kamu masing-masing berkata
benar dengan sesamanya, karena kita adalah
anggota seorang terhadap yang lain.
26Marahlah, tetapi janganlah berbuat

dosa; janganlah matahari terbenam di atas
kemarahanmu,
27 jangan pula memberi tempat kepada si

iblis.
28Siapa yang mencuri, janganlah dia mencuri

lagi, tetapi biarlah dia lebih berjerih lelah
dengan mengerjakan yang baik dengan
tangannya, sehingga dia dapat berbagi dengan
orang yang mempunyai kebutuhan.
29 Jangan biarkan setiap perkataan yang

sia-sia keluar dari mulutmu, sebaliknya apa
yang sekiranya baik untuk kebangunan apa
yang perlu, agar hal itu dapat memberi
anugerah bagi mereka yang mendengarnya.
30Dan janganlah kamu mendukakan

Roh Kudus Allah (Elohim - 2316), yang
oleh-Nya kamu telah dimeteraikan hingga hari
penebusan.
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31Biarlah segala kepahitan, dan kemarahan,

dan kegusaran, dan keributan, dan
penghujatan dibuang dari antara kamu,
bersama segala kejahatan.
32Dan hendaklah kamu menjadi ramah

seorang terhadap yang lain, lembut hati,
sambil saling mengampunkan di antara kamu
sendiri, sebagaimana Allah (Elohim - 2316)
juga di dalam Kristus telah mengampunkan
kepada kamu.

5
1Sebab itu, jadilah peneladan Allah
(Elohim - 2316) seperti anak-anak yang

terkasih,
2 dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana

Kristus juga telah mengasihi kita dan telah
menyerahkan diri-Nya sendiri demi kita yaitu
persembahan dan kurban bagi Allah (Elohim -
2316) sebagai keharuman wangi-wangian.
3Namun percabulan dan setiap kecemaran

atau keserakahan, bahkan disebut pun jangan
di antara kamu, sebagaimana yang sepatutnya
bagi orang-orang kudus;
4 juga yang memalukan dan perkataan

bodoh atau olok-olok, hal-hal itu tidaklah
sepantasnya, malah sebaliknya ucapan syukur.
5Sebab kamulah yang mengetahui hal ini,

bahwa setiap orang cabul atau orang yang
cemar atau orang serakah, yang menjadi
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penyembah berhala, dia tidak mempunyai
warisan dalam kerajaan Kristus dan Allah
(Elohim - 2316).
6 Janganlah ada seorang pun yang menipu

kamu dengan perkataan kosong, karena
melalui hal-hal itu murka Allah (Elohim - 2316)
turun ke atas anak-anak durhaka.
7Oleh karena itu janganlah kamu menjadi

sesama teman berbagi dengan mereka.
8Sebab, dahulu kamu adalah kegelapan,

tetapi sekarang terang di dalam Tuhan;
hiduplah sebagai anak-anak terang!
9Sebab buah Roh ada di dalam setiap

kebaikan dan keadilan dan kebenaran,
10untuk membuktikan apa yang berkenan

kepada Tuhan.
11Dan janganlah ikut ambil bagian dalam

perbuatan-perbuatan yang tak berbuah
dari kegelapan, malah bahkan sebaliknya
tempelaklah;
12 karena hal-hal yang dilakukan secara

tersembunyi oleh mereka adalah memalukan,
bahkan untuk diperkatakan.
13Namun segala sesuatu yang diungkapkan

oleh terang, ia menjadi nyata, karena setiap
hal yang dijadikan nyata adalah terang.
14 Itulah sebabnya Dia berkata, "Bangunlah

engkau yang tidur, dan bangkitlah engkau dari
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antara yang mati, dan Kristus akan bersinar
atasmu!"
15Oleh karena itu, perhatikanlah, bagaimana

kamu hidup dengan hati-hati, jangan seperti
yang bodoh, tetapi seperti yang bijak.
16Manfaatkanlah kesempatan, karena

hari-hari ini adalah jahat.
17Sebab itu, janganlah kamu menjadi bodoh,

tetapi sambil memahami apa kehendak Tuhan
18 dan tidak dimabukkan oleh anggur yang di

dalamnya ada ketidaksenonohan; sebaliknya
hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh:
19 dengan berkata-kata kepada diri kamu

sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian
dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan
bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan,
20 seraya mengucap syukur senantiasa untuk

segala sesuatu di dalam Nama Tuhan kita
YESUS Kristus, kepada Allah (Elohim - 2316)
dan Bapa,
21 dengan saling menundukkan diri seorang

terhadap yang lain di dalam takut akan Kristus
(Elohim - 5547).
22 Para istri, tunduklah kepada suamimu

sendiri seperti kepada Tuhan,
23 karena suami adalah kepala istri,

sebagaimana Kristus juga kepala gereja, dan
Dia adalah penyelamat tubuh.
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24Namun, bahkan sebagaimana gereja

ditundukkan kepada Kristus, demikian pula
para istri kepada suami mereka sendiri dalam
segala hal.
25 Para suami, kasihilah istri kamu sendiri,

sebagaimana juga Kristus telah mengasihi
gereja dan telah menyerahkan diri-Nya sendiri
demi dia,
26 agar Dia dapat menguduskannya dengan

membersihkan dalam permandian air oleh
firman,
27 supaya Dia dapat menghadirkannya bagi

diri-Nya sendiri, suatu gereja yang cemerlang
yang tidak mempunyai cacat atau kerut atau
sesuatu yang serupa itu, melainkan supaya dia
kudus dan tanpa cela.
28Demikianlah, para suami berkewajiban

untuk mengasihi istrinya sendiri seperti
tubuhnya sendiri; siapa yang mengasihi
istrinya sendiri, dia mengasihi dirinya sendiri.
29Sebab tidak seorang pun yang pernah

membenci dagingnya sendiri, sebaliknya dia
mengasuh dan merawatnya, sebagaimana
juga Tuhan terhadap gereja.
30Sebab kita adalah anggota tubuh-Nya, dari

daging-Nya dan dari tulang-tulang-Nya.
31 "Sebab itu, seorang pria akan meninggalkan

ayahnya dan ibunya dan dia akan dipersatukan



EFESUS 5.32–6.7 18

dengan istrinya, dan mereka keduanya akan
menjadi satu daging."
32Rahasia ini sungguh besar, tetapi aku

mengatakannya dalam hubungan dengan
Kristus dan gereja.
33Bagaimanapun juga kamu, setiap orang,

biarlah masing-masing mengasihi istrinya
sendiri sedemikian, seperti dirinya sendiri; dan
istri, hendaklah dia menghormati suaminya!

6
1Anak-anak, patuhilah orang tuamu di
dalam Tuhan, karena itulah yang benar.

2Hormatilah ayah dan ibumu, itu yang
merupakan perintah utama dengan suatu janji
3 agar kamu menjadi baik dan dapat berumur

panjang di atas bumi.
4Dan para ayah, janganlah bangkitkan

amarah anak-anakmu, tetapi asuhlah mereka
di dalam didikan dan nasihat Tuhan.
5Hamba-hamba, taatlah kepada tuanmu

(para majikan - 2962) secara lahiriah dengan
rasa takut dan gentar dalam ketulusan hatimu,
seperti kepada Kristus;
6 bukan dengan memuaskan mata sebagai

cara menyenangkan orang, tetapi sebagai
hamba Kristus yang melakukan kehendak Allah
(Elohim - 2316) dengan jiwa,
7 yang melayani dengan rasa sayang seperti

kepada Tuhan dan bukan kepada manusia;
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8 dengan mengetahui bahwa apa saja yang

baik yang dapat setiap orang lakukan, dia akan
menerimanya dari Tuhan, baik sebagai seorang
hamba maupun seorang yang merdeka.
9Dan para tuan-tuan (majikan - 2962),

lakukanlah hal yang sama terhadap mereka
seraya menghentikan ancaman, karena
mengetahui bahwa Tuhan kamu juga sama
berada di surga, dan di hadapan-Nya tidak ada
pengistimewaan.
10Selebihnya hai saudara-saudaraku,

hendaklah kamu dikuatkan di dalam Tuhan,
dan dalam kuasa kekuatan-Nya.
11 Pakailah selengkap senjata Allah (Elohim

- 2316), yang dengannya kamu dapat berdiri
teguh melawan rencana licik si iblis.
12Sebab, pertarungan itu bagi kita bukanlah

melawan darah dan daging, melainkan
melawan penguasa-penguasa, melawan
otoritas-otoritas, melawan penghulu dunia
kegelapan zaman ini, melawan roh-roh jahat
di alam semesta.
13Sebab itu, kenakanlah selengkap senjata

Allah (Elohim - 2316) supaya kamu dapat
bertahan pada hari yang jahat dan berdiri
teguh setelah mengerjakan segala sesuatu.
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14Oleh karena itu, berdirilah teguh sambil

mengencangkan ikat pinggangmu di dalam
kebenaran, dan memakai baju zirah keadilan,
15 dan mengalasi kaki dengan persiapan injil

damai sejahtera,
16 di atas segalanya, mengenakan

perisai iman yang dengannya kamu dapat
memadamkan semua anak panah yang jahat
yang telah dinyalakan.
17Dan terimalah ketopong keselamatan, juga

pedang Roh yaitu firman Allah (Elohim - 2316).
18Seraya berdoa dengan Roh dalam

setiap kesempatan melalui segala doa dan
permohonan, dan berjaga-jaga dengan segala
ketekunan dan permohonan dalam hal yang
sama ini berkenaan dengan semua orang
kudus,
19 juga demi diriku, supaya kepadaku kiranya

dikaruniakan firman pada saat terbukanya
mulutku untuk memberitahukan rahasia injil
dengan keberanian,
20 yang baginya aku menjadi duta di

dalam belenggu, agar olehnya aku dapat
berbicara bebas, sebagaimana seharusnya aku
berbicara.
21Dan supaya kamu juga mengetahui

hal-hal mengenai diriku, yaitu apa yang
kulakukan, Tikhikus, saudara yang terkasih
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dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan
memberitahukan segala sesuatu kepadamu.
22Dia yang telah kuutus kepadamu untuk hal

yang sama ini, supaya kamu mengetahui hal-
hal mengenai kita, dan dia dapat menghibur
hatimu.
23Damai sejahtera bagi saudara-saudara,

juga kasih beserta iman dari Allah (Elohim -
2316), Bapa, dan Tuhan YESUS Kristus!
24Anugerah beserta semua orang yang

mengasihi Tuhan kita YESUS Kristus di dalam
kekekalan! Amin.



Filipi

1
1 Paulus dan Timotius, hamba-hamba
YESUS Kristus. Kepada semua orang

kudus yang ada dalam Kristus YESUS di Filipi,
bersama para penilik dan para diaken.
2Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari

Allah (Elohim - 2316), Bapa kita, dan dari
Tuhan YESUS Kristus.
3Aku bersyukur kepada Allahku (Elohimku -

2316) atas segala kenangan akan kamu,
4 di dalam setiap doaku senantiasa demi

kamu semua, sambil memanjatkan doa
dengan sukacita,
5 atas persekutuanmu di dalam injil dari hari

pertama hingga sekarang.
6Dengan meyakini Dia ini, bahwa Dia yang

telah memulai suatu pekerjaan baik di antara
kamu, Dia akan menyelesaikannya sampai hari
YESUS Kristus;
7 sebagaimana benarlah bagiku untuk

memikirkan hal ini demi kamu semua,
karena aku memiliki kamu di dalam hati,
baik dalam belenggu-belengguku maupun
dalam kata-kata pembelaan dan peneguhan
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injil, dengan menjadikan kamu semua teman
sekutuku dalam anugerah.
8Sebab Allah (Elohim - 2316) adalah saksiku,

betapa aku merindukan kamu semua dalam
belas kasih YESUS Kristus.
9Dan aku mendoakan hal ini, supaya kasihmu

lebih dan lebih lagi berkelimpahan dalam
pengenalan dan dalam seluruh pemahaman,
10 agar kamu membuktikan apa yang

berharga, sehingga kamu menjadi murni dan
tanpa cacat pada hari Kristus,
11 dengan dipenuhi buah-buah kebenaran

yang terjadi melalui YESUS Kristus bagi
kemuliaan dan pujian Allah (Elohim - 2316).
12Dan aku menginginkan kamu untuk

mengetahui, hai saudara-saudara, bahwa
hal-hal mengenai diriku telah semakin
mendatangkan kemajuan bagi injil,
13maka dari itu belenggu-belengguku

di dalam Kristus, telah menjadi nyata di
seluruh kalangan istana dan di segala tempat
selebihnya.
14Dan lebih banyak saudara-saudara di

dalam Tuhan, setelah memperoleh keyakinan
dalam belenggu-belengguku, menjadi semakin
berani memperkatakan firman Allah (- 2316)
dengan tiada takut.



FILIPI 1.15–21 3
15Ada beberapa orang yang memberitakan

Kristus, di satu pihak bahkan dengan iri hati
dan perselisihan, tetapi di pihak lain juga
dengan maksud baik.
16Mereka memang memberitakan Kristus

atas dasar persaingan, tanpa ketulusan,
dengan berharap agar membebankan
kesukaran pada belenggu-belengguku.
17Namun mereka yang atas dasar kasih,

mengetahui bahwa aku ditempatkan untuk
pembelaan injil.
18Oleh karena apa? Bagaimanapun, dengan

berbagai cara, entah dengan kepura-puraan
atau dengan kebenaran, Kristus diberitakan,
dalam hal ini aku pun bersukacita, bahkan
sebaliknya aku akan disukacitakan.
19Sebab aku tahu, bahwa bagiku hal ini akan

menuju pada kebebasan melalui doamu dan
dukungan Roh YESUS Kristus.
20Sesuai dengan penantian yang sungguh-

sungguh dan pengharapanku, bahwa tidak
dalam satu hal pun aku akan dipermalukan,
sebaliknya dalam segala keyakinan
sebagaimana biasanya, sekarang pun Kristus
akan diagungkan di dalam tubuhku, entah
melalui kehidupan ataupun melalui kematian.
21Sebab bagiku, hidup itu Kristus, dan mati,

keuntungan.
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22Namun, jika hidup di dalam daging, bagiku

hal itu merupakan buah pekerjaan, lalu apa
yang akan kupilih, aku tidak tahu.
23Sebab aku diimpit oleh dua hal: jauh lebih

baik sekiranya memikirkan keinginan untuk
pulang dan ada bersama Kristus,
24 tetapi demi kamu, lebih perlu untuk tetap

tinggal di dalam daging ini.
25Dan karena meyakini hal ini, aku tahu

bahwa aku akan tinggal dan akan terus
bersama kamu semua bagi kemajuan dan
sukacita imanmu,
26 supaya kemegahanmu di dalam Kristus

YESUS semakin berlimpah bagiku, melalui
kehadiranku bersama kamu lagi.
27Hanya, jalanilah kehidupanmu sepadan

dengan injil Kristus, supaya entah ketika
datang dan melihat kamu, ataupun ketika
pergi jauh, aku dapat mendengar hal-hal
mengenai kamu, bahwa kamu berdiri teguh
dalam satu roh, dengan satu jiwa, sambil
berjuang bersama dalam iman akan injil.
28Dan dengan tidak dibuat takut dalam hal

apa pun oleh mereka yang menentang, yang
bagi mereka sendiri hal itu memang menjadi
bukti kebinasaan, tetapi bagi kamu hal itu
bahkan keselamatan dari Allah (Elohim -
2316).
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29Sebab demi Kristus, bagimu telah

dianugerahkan tidak hanya untuk percaya
kepada-Nya, tetapi juga untuk menderita demi
Dia,
30 dengan mengalami pergumulan yang

sama, seperti yang telah kamu lihat padaku
dan sekarang sedang kamu dengarkan dari
padaku.

2
1Selanjutnya, sekalipun di dalam Kristus
ada nasihat, sekalipun ada penghiburan

kasih, sekalipun ada persekutuan Roh,
sekalipun ada belas kasihan dan kemurahan;
2 penuhkanlah sukacitaku bahwa kamu

dapat memikirkan hal yang sama, dengan
menerapkan kasih yang sama, sambil
memikirkan satu hal yang sejiwa,
3 bukan berdasarkan persaingan atau

kemegahan kosong, melainkan dengan
kerendahan hati, sambil yang seorang
menganggap yang lain lebih tinggi daripada
dirinya sendiri.
4 Janganlah kamu masing-masing

memerhatikan dirinya sendiri, tetapi
masing-masing orang lain juga.
5Karena apa yang ada di dalam Kristus

YESUS, biarlah itu dipikirkan olehmu juga.
6Dia, yang meskipun ada dalam rupa Allah

(Elohim - 2316), tidak menganggap bahwa
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menjadi setara dengan Allah (Elohim - 2316)
adalah sesuatu yang harus dirampas.
7Sebaliknya, Dia sudah mengosongkan

diri-Nya sendiri dengan mengambil rupa
seorang hamba agar berada dalam keserupaan
manusia.
8Dan supaya didapati dalam pola seperti

manusia, Dia sudah merendahkan diri-Nya
sendiri dengan menjadi taat sampai pada
kematian, bahkan kematian di kayu salib.
9Oleh karena itu pula Allah (Elohim - 2316)

telah meninggikan Dia dan menganugerahkan
kepada-Nya Nama itu, yang di atas segala
nama;
10 supaya di dalam Nama YESUS, setiap lutut,

yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah
bumi, akan bertelut,
11 dan setiap lidah mengaku bahwa YESUS

Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah
(Elohim - 2316) Bapa.
12Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana

kamu telah senantiasa taat, bukan hanya
seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang
lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku,
kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan
takut dan gentar;
13 karena Allahlah (Elohimlah - 2316) yang

sedang mengerjakan di dalam kamu, baik
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untuk mengingini maupun untuk bekerja demi
perkenan-Nya.
14 Lakukanlah segala sesuatu tanpa keluh

kesah dan perbantahan,
15 supaya kamu menjadi tak bercela dan tak

tercemar, sebagai anak-anak Allah (Elohim
- 2316) yang tanpa salah di tengah-tengah
generasi yang bengkok dan yang telah
disesatkan, yang di antara mereka kamu
dibuat bersinar bagaikan cahaya-cahaya di
dunia;
16 sambil memegang teguh firman hidup

sebagai kemegahan bagiku pada hari
Kristus, bahwa aku telah berlari bukan dalam
kesia-siaan bahkan bukan dalam kesia-siaan
pula aku telah berjerih lelah.
17Sebaliknya, sekalipun aku dicurahkan di

atas kurban dan pelayanan imanmu, aku
bersukacita dan aku bersukacita bersama
kamu semua.
18Dan kamu pun sama, bersukacitalah,

bahkan bersukacitalah bersamaku!
19Dan aku berharap dalam Tuhan YESUS,

untuk secepatnya mengutus Timotius
kepadamu, supaya aku juga dapat bergembira
karena mengetahui hal-hal mengenai kamu.
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20Sebab, aku tidak mempunyai seorang pun

yang sepenanggungan, yang dengan tulus
mencemaskan hal-hal mengenai kamu,
21 karena semua orang mengejar urusan

dirinya sendiri, bukan urusan Kristus YESUS.
22Namun, kamu mengetahui bukti mengenai

dirinya, bahwa seperti seorang anak kepada
ayahnya, dia telah melayani bersamaku bagi
injil.
23Oleh karena itu aku memang berharap

untuk mengutusnya sekarang, sebagaimana
aku telah melihat sepenuhnya apa yang
berkenaan dengan diriku.
24Dan aku yakin dalam Tuhan, bahwa aku

sendiri pun akan datang secepatnya.
25Namun, aku menganggap perlu untuk

mengutus kepadamu Epafroditus, saudara, dan
rekan kerja, dan teman seperjuanganku, dan
utusanmu, bahkan pelayan bagi kebutuhanku.
26Sebab, ialah yang sedang merindukan

kamu semua bahkan dengan bersusah hati,
karena kamu telah mendengar bahwa dia
sakit.
27Sebab, ia dahulu sakit, bahkan hampir

mati, tetapi Allah (Elohim - 2316) telah
merahmatinya, dan bukan hanya dia,
melainkan juga aku, supaya aku tidak beroleh
penderitaan di atas penderitaan.
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28Oleh karena itu, aku ingin sekali

mengutusnya, supaya setelah kamu
melihatnya lagi, kamu dapat disukacitakan,
dan aku dapat terbebas dari kecemasan.
29Selanjutnya, terimalah dia dalam Tuhan

dengan segenap sukacita dan sambutlah
orang-orang terhormat seperti itu.
30Sebab, karena pekerjaan Kristus, ia telah

mendekat sampai pada kematian dengan
tidak peduli atas jiwanya, supaya dia dapat
menggenapkan kekurangan pelayananmu
terhadap diriku.

3
1Selebihnya, hai saudara-saudaraku,
bersukacitalah di dalam Tuhan! Untuk

menuliskan hal-hal yang sama kepadamu,
bagiku sebenarnya tidaklah menjemukan,
tetapi bagimu itu pasti.
2Waspadailah anjing-anjing, waspadailah

pekerja-pekerja yang jahat, waspadailah
penyunat palsu.
3Sebab, kita adalah orang-orang bersunat

yang beribadah kepada Allah (Elohim - 2316)
dalam Roh dan bermegah dalam Kristus
YESUS, dan yang tidak bersandar dalam
daging;
4 sekalipun aku, yang juga memegang

keyakinan dalam daging, bilamana ada orang
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lain yang berpikir untuk bersandar dalam
daging, aku lebih lagi:
5 sunat pada hari kedelapan, dari bangsa

Israel, suku Benyamin, seorang Ibrani dari
antara orang-orang Ibrani, menurut torat:
seorang Farisi,
6 berdasarkan semangat: yang menganiaya

gereja, berdasarkan kebenaran dalam torat:
yang tiada bercacat.
7Namun, apa pun yang dahulu merupakan

keuntungan bagiku, aku telah menganggap
hal itu kerugian karena Kristus.
8Bahkan lebih lagi, aku juga menganggap

segala sesuatu sebagai kerugian, karena
meningkatnya pengenalan akan Kristus YESUS
Tuhanku, yang karena Dia aku telah kehilangan
segala sesuatu dan menganggapnya sebagai
sampah, supaya aku boleh mendapatkan
Kristus.
9Dan aku boleh didapati di dalam Dia

tanpa memegang kebenaranku yang dari
torat, melainkan melalui iman Kristus, yaitu
kebenaran dari Allah (Elohim - 2316) atas
dasar iman
10untuk mengenal Dia dan kuasa

kebangkitan-Nya dan persekutuan
penderitaan-Nya, supaya dijadikan serupa
dengan kematian-Nya,
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11 bilamana aku benar-benar dapat mencapai

kebangkitan dari yang mati.
12Bukan karena aku sudah mendapatkannya

atau sudah disempurnakan, tetapi aku
mengejarnya, kalau-kalau aku pun dapat
menangkapnya, karena aku juga telah
ditangkap oleh Kristus YESUS.
13Hai saudara-saudara, aku tidak

menganggap diriku sendiri telah
menangkapnya, tetapi satu hal --di satu
sisi dengan mengabaikan apa yang di belakang
dan di sisi lain dengan menjangkau kepada
apa yang di depan--
14 aku mengejar ke arah sasaran, yaitu

hadiah panggilan luhur Allah (Elohim - 2316)
dalam Kristus YESUS.
15Oleh karena itu, berapa banyak yang

menjadi sempurna, kita akan memikirkan
hal itu, dan jika kamu memikirkan sesuatu
yang berbeda, Allah (Elohim - 2316) akan
menyingkapkan hal itu juga kepadamu.
16Meskipun demikian, terhadap apa yang

telah kita capai, berjalanlah dengan patokan
yang sama, pikirkanlah hal yang sama.
17Hai saudara-saudara, jadilah sesama

peneladan denganku dan amatilah mereka
yang hidup secara demikian, sebagaimana
kamu menganggap kami contoh.
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18Sebab banyak orang hidup --yang sering

kukatakan kepadamu dan sekarang pun aku
mengatakannya dengan menangis-- sebagai
musuh-musuh salib Kristus,
19 yang kesudahannya: kebinasaan,

yang Tuhan (ilahnya - 2316): perut, dan
kemuliaannya: ada dalam aib mereka yang
memikirkan hal-hal duniawi.
20Sebab kewargaan kita berada di dalam

surga, dari sanalah juga kita sangat
menantikan Juruselamat, yaitu Tuhan YESUS
Kristus,
21 yang akan mengubah tubuh hina kita untuk

menjadi serupa dengan tubuh kemuliaan-Nya,
sesuai dengan daya kerja, supaya Dia berkuasa
dan menaklukkan segala sesuatu kepada
diri-Nya.

4
1Maka dari itu hai saudara-saudaraku yang
terkasih dan yang dirindukan, sukacita dan

mahkotaku, berdirilah teguh sedemikian rupa
di dalam Tuhan, hai yang terkasih!
2Aku menasihati Euodia, aku juga menasihati

Sintikhe, agar memikirkan hal yang sama di
dalam Tuhan.
3Dan aku meminta kamu juga, hai rekan

sepenanggungan yang sejati, bantulah akan
mereka yang telah berjuang denganku dalam
injil, juga bersama Klemens dan rekan-rekan
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sekerjaku yang selebihnya, yang namanya ada
dalam kitab kehidupan.
4Bersukacitalah senantiasa di dalam

Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi,
bersukacitalah!
5Biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh

semua orang, Tuhan itu dekat.
6 Janganlah mengkhawatirkan apa pun,

sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu
diketahui oleh Allah (Elohim - 2316) dalam
segala hal, dengan doa dan permohonan
disertai ucapan syukur.
7Dan damai sejahtera Allah (Elohim - 2316)

yang melampaui segala pikiran akan menjaga
hatimu dan akalmu di dalam Kristus YESUS.
8Selebihnya hai saudara-saudara, apa saja

yang benar, apa saja yang mulia, apa saja
yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang
menyenangkan, dan apa saja yang patut
dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan
sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal
itu.
9Dan apa yang telah kamu pelajari dan

terima dan dengar dan lihat di dalam aku,
perbuatlah itu, dan Allah (Elohim - 2316)
damai sejahtera akan ada bersamamu.
10Dan aku sangat disukacitakan di dalam

Tuhan, bahwa akhirnya sekarang kamu
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bertumbuh lagi demi aku untuk memikirkan
apa yang atasnya kamu pun tengah
memikirkannya, tetapi tidak mempunyai
kesempatan.
11Sebab, bukan karena kekurangan aku

berkata-kata, sebab aku telah belajar untuk
menjadi cukup dengan apa yang ada padaku.
12Aku sudah mengetahui direndahkan, aku

pun sudah mengetahui berkelimpahan; dalam
setiap hal dan dalam segala sesuatu aku sudah
terlatih, baik untuk dikenyangkan maupun
untuk merasa lapar, baik untuk berkelimpahan
maupun untuk dibuat berkekurangan.
13Aku menyanggupi semuanya dalam Kristus

yang menguatkan aku.
14Bagaimanapun juga, kamu telah

melakukannya dengan baik karena memiliki
persekutuan dalam kesukaranku.
15Dan kamu pun sudah mengetahui, hai

orang-orang Filipi, bahwa pada permulaan
injil, ketika aku keluar dari Makedonia, tidak
satu pun gereja yang berbagi denganku dalam
urusan pemberian dan penerimaan, selain
kamu saja.
16Sebab di Tesalonika pun, baik sekali

maupun dua kali, kamu telah mengirim untuk
kebutuhanku.
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17Bukan karena aku mencari pemberian,

melainkan aku sedang mencari buah yang
melipatgandakan keuntunganmu.
18Dan aku telah menerima segala

sesuatu, bahkan berkelimpahan. Aku
sudah dikenyangkan ketika menerima dari
Epafroditus suatu wangi-wangian yang harum
dari kamu, suatu kurban yang menyenangkan,
yang berkenan kepada Allah (Elohim - 2316).
19Dan Allahku (Elohimku - 2316), akan

memenuhi segala kebutuhanmu menurut
kekayaan-Nya, dengan kemuliaan di dalam
Kristus YESUS.
20Dan kemuliaan bagi Allah (Elohim - 2316)

dan Bapa kita sampai selama-lamanya. Amin!
21Salamilah setiap orang kudus dalam Kristus

YESUS. Saudara-saudara yang bersama aku
menyalami kamu.
22Semua orang kudus menyalami kamu, dan

khususnya orang-orang dari istana kaisar.
23Anugerah Tuhan kita YESUS Kristus beserta

kamu sekalian! Amin.



Kolose

1
1 Paulus, seorang rasul YESUS Kristus
melalui kehendak Allah (Elohim - 2316),

dan Timotius, saudara itu.
2Kepada orang-orang kudus dan saudara-

saudara yang setia di dalam Kristus di Kolose.
Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari
Allah (Elohim - 2316), Bapa kita, dan dari
Tuhan YESUS Kristus.
3Kami mengucap syukur kepada Allah

(Elohim - 2316) dan Bapa Tuhan kita YESUS
Kristus, seraya senantiasa berdoa untuk kamu,
4 karena mendengar imanmu di dalam Kristus

YESUS, dan kasih yang ada bagi semua orang
kudus,
5 oleh karena pengharapan yang telah

tersimpan bagimu di surga, yang sebelumnya
telah kamu dengar dalam firman kebenaran
injil,
6 yang sedang datang kepadamu

sebagaimana pula ke seluruh dunia, dan yang
sedang menghasilkan buah sebagaimana pula
di antara kamu, sejak hari ketika kamu telah
mendengar dan telah mengenal sepenuhnya
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anugerah Allah (Elohim - 2316) dalam
kebenaran,
7 sebagaimana pula kamu telah belajar dari

Epafras yang terkasih, yaitu sesama hamba
dengan kita, yang bagi kamu ia adalah pelayan
Kristus yang setia,
8 yang juga telah menyatakan kepada kami

kasihmu dalam Roh.
9Karena itu pula, sejak hari ketika kami

mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa
bagi kamu dan memohon agar kamu dapat
dipenuhi pengenalan tentang kehendak-Nya
dalam segala hikmat dan pengertian rohani,
10 supaya kamu hidup bagi -Nya (Tuhan

- 2962) dengan layak, di dalam segala
perkenan, dalam setiap perbuatan baik,
dengan menghasilkan buah dan bertumbuh
kepada pengenalan akan Allah (Elohim -
2316),
11 sambil dikuatkan dengan segenap

kekuatan sesuai dengan kuasa kemuliaan-Nya,
ke dalam segala ketekunan dan kesabaran
dengan sukacita,
12 seraya mengucap syukur kepada Bapa,

yang telah melayakkan kita sebagai penerima
bagian warisan orang-orang kudus di dalam
terang.
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13 Ia yang telah membebaskan kita dari

otoritas kegelapan, dan telah memindahkan ke
dalam kerajaan Sang Putra dari kasih-Nya,
14 di dalam Dia kita memiliki penebusan

melalui darah-Nya, yaitu penghapusan dosa.
15Dialah gambar Allah (Elohim - 2316)

yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala
ciptaan,
16 sebab oleh Dia segala sesuatu telah

diciptakan, yang ada di dalam surga dan
yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan
yang tidak kelihatan, baik takhta-takhta
atau para pemegang kekuasaan, atau
penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas;
segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia
dan bagi Dia.
17Dan Dia sendiri ada sebelum segala

sesuatu, dan segala sesuatu telah terkandung
di dalam Dia.
18Dan Dia sendiri adalah kepala tubuh, yaitu

gereja, yang menjadi Penguasa, yang sulung
dari antara yang mati, sehingga Dia sendiri
dapat menjadi yang terutama di dalam segala
sesuatu.
19Sebab segala kepenuhan telah berkenan

untuk berdiam di dalam Dia
20 dan melalui Dia, untuk mendamaikan

segala sesuatu kepada diri-Nya --dengan
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membuat pendamaian melalui darah salib-
Nya-- melalui Dia, baik hal-hal yang ada di
atas bumi maupun hal-hal yang ada di dalam
surga.
21 Juga kamu, yang dahulu terasing dan

musuh dalam pikiran, dalam perbuatan-
perbuatan jahat, namun sekarang, Dia telah
memperdamaikan
22 dalam tubuh jasmani-Nya melalui

kematian, untuk menampilkan kamu kudus
dan tiada cela bahkan tanpa cacat di
hadapan-Nya,
23 jika sungguh kamu bertekun dalam iman,

dengan dikukuhkan dan teguh serta tidak
tergeserkan dari pengharapan injil yang
telah kamu dengar, yang telah diberitakan ke
seluruh ciptaan di kolong langit, yang olehnya
aku, Paulus, sang pelayan, telah dijadikan.
24Sekarang aku bersukacita dalam

penderitaanku demi kamu, dan aku sedang
menggenapkan dalam dagingku hal-hal
yang kurang pada kesukaran Kristus demi
tubuh-Nya, yang adalah gereja,
25 yang olehnya, aku, sang pelayan, telah

dijadikan sesuai dengan penatalayanan Allah
(Elohim - 2316) yang diberikan kepadaku,
untuk menggenapkan firman * (Elohim - 2316)
bagimu,
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26 yaitu rahasia yang telah disembunyikan

dari masa ke masa dan dari generasi ke
generasi, tetapi sekarang telah dinyatakan
kepada orang-orang kudus-Nya,
27 kepada mereka Allah (Elohim - 2316) ingin

memberitahukan apa kekayaan kemuliaan
rahasia ini di antara bangsa-bangsa, yaitu
Kristus yang ada di dalam kamu, selaku
pengharapan kemuliaan.
28Dialah yang kami beritakan dengan

menasihati setiap manusia dan dengan
mengajar setiap manusia dengan segala
hikmat, supaya kami dapat menampilkan
setiap manusia, sempurna di dalam Kristus
YESUS.
29Untuk itulah juga aku berjerih lelah sambil

berjuang, sesuai dengan daya kerja-Nya yang
sedang bekerja di dalam aku dengan kuasa.

2
1Sebab, aku ingin agar kamu tahu betapa
hebatnya perjuangan yang aku lakukan

untukmu dan untuk mereka yang ada di
Laodikia serta sebanyak orang yang belum
pernah melihat wajahku secara lahiriah;
2 supaya hati mereka dapat dihiburkan

dengan dipersatukan bersama di dalam
kasih dan ke dalam segala kekayaan tentang
jaminan sempurna dari pengertian kepada
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pengenalan rahasia Allah (Elohim - 2316) dan
Bapa serta Kristus.
3Di dalam Dia segala perbendaharaan hikmat

dan pengetahuan yang tersembunyi berada.
4Dan aku mengatakan hal ini, supaya tidak

seorang pun memperdaya kamu dengan
kata-kata yang menawan.
5Sebab, sekalipun secara lahiriah aku tidak

hadir, tetapi secara roh aku ada bersamamu,
sambil bersukacita dan melihat ketertibanmu
dan keteguhan imanmu kepada Kristus.
6Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah

menerima Kristus YESUS, Tuhan, hiduplah di
dalam Dia
7 dengan dibuat berakar dan dibangun

di dalam-Nya, dan diteguhkan di dalam
iman sebagaimana kamu telah diajar, tetap
berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya.
8 Perhatikanlah supaya jangan ada orang

yang akan menawan kamu melalui filsafat dan
tipu daya yang sia-sia menurut tradisi manusia
berdasarkan kaidah-kaidah dunia, dan bukan
menurut Kristus.
9Sebab di dalam Dialah berdiam seluruh

kepenuhan keilahian secara lahiriah,
10 dan kamu telah dipenuhi oleh Dia, yang

adalah kepala dari setiap penguasa dan
otoritas.



KOLOSE 2.11–16 7
11Di dalam Dia, kamu telah disunat dengan

sunat yang tidak dilakukan oleh tangan,
tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara
lahiriah oleh sunat Kristus,
12 dengan dikuburkan bersama Dia dalam

baptisan, bersamanya-Nya pula kamu telah
dibangkitkan oleh iman daya kerja Allah
(Elohim - 2316), yang membangkitkan Dia dari
antara yang mati.
13Dan kamu, yang mati dalam kesalahan-

kesalahan dan dalam ketidakbersunatan
dagingmu, telah Dia hidupkan bersama
dengan-Nya, dengan mengampunkan seluruh
pelanggaran itu kepadamu,
14 sesudah menghapuskan dari diri kita

catatan utang dalam ketentuan-ketentuan
yang berlawanan dengan kita, dan Dia sudah
menyingkirkannya dari antara kita dengan
memakukannya pada salib,
15 dengan melucuti penguasa-penguasa dan

otoritas-otoritas, Dia telah mempertontonkan
secara terbuka saat melakukan perarakan atas
mereka dalam hal itu.
16Oleh karena itu, janganlah seorang

pun menghakimi kamu dalam hal makanan
atau dalam hal minuman, atau dalam
penghormatan akan hari raya, atau mengenai
bulan baru, atau hari-hari Sabat,
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17 yang merupakan bayangan dari hal-hal

yang akan datang, tetapi wujudnya adalah
Kristus.
18 Janganlah seorang pun memperdaya

kamu mengenai hadiahmu, dengan berlagak
ada dalam kerendahan hati dan dalam
penyembahan para malaikat, dengan
memasuki apa yang tidak ia lihat, yang
diembus tanpa alasan oleh pikiran dagingnya.
19Dan yang tidak berpegang teguh pada

kepala, yang dari pada-Nya seluruh tubuh,
melalui sendi-sendi dan urat-urat, karena
ditunjang dan diikat bersama, tumbuh dengan
pertumbuhan yang dari ilahinya (Elohim -
2316).
20Oleh karena itu, jika kamu telah mati

bersama Kristus dari prinsip-prinsip dunia,
mengapa kamu diwajibkan untuk hidup seperti
di dalam dunia:
21 jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan

sentuh ini,
22 yang kesemuanya itu sedang menuju

kebinasaan dalam pemakaian berdasarkan
perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia.
23Sekalipun hal itu sungguh merupakan

perkara yang mengandung hikmat, dalam
tekad kesalehan dan perendahan diri serta
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pengabaian tubuh, namun tidak ada suatu
kehormatan pun, selain pemuasan daging.

3
1Oleh karena itu, jika kamu telah
dibangkitkan bersama Kristus, carilah

hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada,
di sebelah kanan yang diduduki Allah (Elohim -
2316).
2 Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan

hal-hal yang di bumi.
3Sebab kamu sudah mati dan hidupmu sudah

tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah
(Elohim - 2316).
4Manakala Kristus, hidup kita, sudah dapat

dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan
dalam kemuliaan bersama Dia.
5Oleh karena itu, matikanlah bagian-

bagianmu atas keduniawian, yaitu:
percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat dan
keserakahan yang sama dengan penyembahan
berhala.
6Berkenaan dengan hal-hal ini, murka

Allah (Elohim - 2316) sedang datang kepada
anak-anak yang tidak taat.
7Di antara hal-hal ini, kamu pun pernah

berjalan, ketika kamu hidup di dalamnya.
8Namun kamu juga sekarang, buanglah

semua ini: kemarahan, kegeraman,
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kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari
mulutmu.
9Kamu, janganlah saling mendustai

seorang terhadap yang lain, setelah
menanggalkan manusia lama bersama
perbuatan-perbuatannya,
10 dan mengenakan yang baru yang

senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut
gambar Dia yang menciptakannya,
11 di mana tidak ada lagi orang Yunani dan

yang Yahudi, orang bersunat dan orang tidak
bersunat, yang barbar, orang Skit, hamba,
yang merdeka, sebaliknya, Kristus segalanya
dan dalam semuanya.
12Oleh karena itu, sebagai orang-orang

pilihan Allah (Elohim - 2316) yang kudus
dan yang terkasih, kenakanlah hati penuh
kemurahan, kebaikan, kerendahan hati,
kelemah-lembutan, panjang sabar,
13 sambil saling bertenggang rasa seorang

terhadap yang lain, dan saling mengampunkan
di antara mereka sendiri jika seseorang
mempunyai persoalan terhadap seseorang,
dan sebagaimana Tuhan (Kristus - 2962)
mengampunkan kepadamu, demikian jugalah
kamu.
14Dan di atas semua ini, kasihlah yang

menjadi pengikat kesempurnaan.
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15Dan biarlah damai sejahtera Kristus

(Elohim - 5547) memerintah dalam hatimu,
untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke
dalam satu tubuh, maka kamu, bersyukurlah!
16Biarlah firman Kristus berdiam dengan

kelimpahan di dalam kamu dalam segala
hikmat, yang mengajar dan menasihati
dirimu masing-masing dengan mazmur dan
puji-pujian dan nyanyian rohani, yang karena
anugerah, menyanyi di dalam hatimu kepada
Allah (Tuhan - 2316).
17Dan segala sesuatu, apa saja yang dapat

kamu lakukan dengan perkataan atau dengan
perbuatan, lakukanlah semuanya dalam
Nama Tuhan YESUS, sambil mengucap syukur
kepada Allah (Elohim - 2316) dan Bapa melalui
Dia.
18 Para istri, tunduklah kepada suamimu

sendiri, sebagaimana seharusnya di dalam
Tuhan.
19 Para suami, kasihilah istri dan janganlah

membuat kepahitan terhadap mereka.
20Anak-anak, patuhilah orang tua dalam

segala hal, karena inilah yang berkenan
kepada Tuhan.
21Bapak-bapak, janganlah membuat gusar

anak-anakmu, supaya jangan menjadi tawar
hati.
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22 Para hamba, taatlah dalam segala hal

kepada tuanmu (para majikan - 2962) secara
lahiriah, bukan dengan memuaskan mata
sebagai cara menyenangkan orang, tetapi
dalam ketulusan hati, dengan takut kepada
Tuhan (YAHWEH - 2962).
23Dan segala sesuatu apa pun yang kamu

lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa
seperti kepada Tuhan dan bukan kepada
manusia,
24 karena mengetahui bahwa dari Tuhanlah

(YAHWEH - 2962) kamu akan menerima
imbalan warisan, karena kamu sedang
melayani tuan (Tuhan - 2962), yaitu Kristus.
25Dan siapa yang berbuat salah, dia akan

menerima apa yang dia perbuat, dan tidak ada
pengistimewaan.

4
1 Para tuan-tuan (majikan - 2962),
berikanlah kepada hamba-hamba, apa

yang adil dan seimbang, karena mengetahui
bahwa kamu juga mempunyai tuan (Tuhan -
2962) di surga.
2Bertekunlah di dalam doa sambil

berjaga-jaga di dalamnya dengan ucapan
syukur,
3 seraya berdoa bersama untuk kami juga,

supaya Allah (Elohim - 2316) dapat membuka
pintu firman bagi kami untuk membicarakan
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rahasia Kristus, yang karenanya aku bahkan
telah terbelenggu,
4 sehingga aku dapat menyatakannya

sebagaimana seharusnya aku berbicara.
5Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap

mereka yang di luar, seraya memanfaatkan
waktu.
6Biarlah perkataanmu selalu ada dalam

anugerah, bagaikan dibumbui oleh garam,
supaya kamu tahu bagaimana seharusnya
memberi jawab kepada setiap orang.
7Tikhikus saudara yang terkasih dan pelayan

yang setia dan sesama hamba di dalam Tuhan,
akan memberitahukan kepadamu segala
sesuatu mengenai aku,
8 yang telah aku kirim kepadamu untuk

hal yang sama ini supaya aku mengetahui
hal-ihwalmu, dan dia dapat menghibur hatimu.
9Bersama Onesimus yang setia dan saudara

terkasih, yang berasal dari antara kamu.
Mereka akan memberitahu kepadamu segala
hal yang ada di sini.
10Aristarkhus, sesama tahanan denganku,

menyalami kamu, juga Markus sepupu
Barnabas, yang mengenai dia kamu telah
menerima pesan, jika dia datang kepadamu,
terimalah dia,
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11 dan Yesus yang dipanggil Yustus,

yang berasal dari orang bersunat; hanya
mereka inilah sesama pekerja bagi kerajaan
Allah (Elohim - 2316) yang telah menjadi
penghiburan bagiku.
12Epafras, seorang dari antara kamu, hamba

Kristus yang selalu berjuang demi kamu dalam
doa-doa, menyalami kamu, supaya kamu
dapat berdiri teguh, dewasa dan dipenuhi
dengan segala kehendak Allah (Elohim -
2316),
13 karena aku sedang memberi kesaksian

kepadanya, bahwa dia memiliki semangat
yang besar demi kamu dan mereka yang ada
di Laodikia juga mereka yang ada di Hierapolis.
14 Lukas, tabib yang terkasih menyalami

kamu, juga Demas.
15Salamilah saudara-saudara yang ada di

Laodikia, dan Nimfa serta gereja yang ada di
rumahnya.
16Dan manakala surat ini dapat dibaca

di hadapanmu, buatlah supaya di gereja
Laodikia juga dapat dibacakan, dan apa
yang dari Laodikia supaya kamu juga dapat
membacanya.
17Dan katakanlah kepada Arkhipus,

"Perhatikanlah pelayanan yang telah kamu
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terima di dalam Tuhan, supaya kamu dapat
menggenapinya!"
18Salam ini dengan tulisan tanganku sendiri,

Paulus. Ingatlah akan belenggu-belengguku!
Anugerah bersama kamu! Amin.



1 Tesalonika

1
1 Paulus dan Silvanus dan Timotius. Kepada
gereja Tesalonika, di dalam Allah (Elohim

- 2316) Bapa, dan Tuhan YESUS Kristus.
Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari *
(Elohim - 0), Bapa kita, dan dari Tuhan YESUS
Kristus.
2Kami senantiasa mengucap syukur kepada

Allah (Elohim - 2316) mengenai kamu semua
seraya menyebut kamu dalam doa-doa kami,
3 sambil tak henti-hentinya mengingat

pekerjaan iman dan usaha kasih dan
ketekunan pengharapanmu akan Tuhan kita
YESUS Kristus di hadapan Allah (Elohim -
2316) dan Bapa kita,
4 setelah mengetahui keterpilihanmu, hai

saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah
(Elohim - 2316).
5Oleh sebab injil, kami tidak datang

kepadamu hanya dalam perkataan, tetapi juga
dalam kuasa dan dalam Roh Kudus dan dalam
keyakinan penuh, sebagaimana yang telah
kamu ketahui seperti apa kami telah dijadikan
di antara kamu berkenaan dengan kamu.
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6Dan kamu telah dijadikan peneladan kami

dan Tuhan, ketika menyambut firman di dalam
kesukaran besar dengan sukacita Roh Kudus,
7 sehingga kamu telah menjadi contoh bagi

semua orang percaya di Makedonia dan
Akhaya.
8Sebab dari kamu bukan saja telah terdengar

firman Tuhan di Makedonia dan Akhaya,
melainkan juga imanmu kepada Allah (Elohim -
2316) telah tersiar di segala tempat, sehingga
kami tidak mempunyai kebutuhan untuk
mengatakan apa pun,
9 karena mereka sendiri bercerita tentang

kami, seperti apa jalan masuk yang kami miliki
bagi kamu dan bagaimana kamu telah berbalik
dari berhala-berhala kepada Allah (Elohim -
2316), untuk melayani Allah (Elohim - 2316)
yang hidup dan yang benar,
10 dan untuk menantikan Putra-Nya dari

surga, yang telah Dia bangkitkan dari yang
mati, yaitu YESUS, yang meluputkan kita dari
murka yang sedang datang.

2
1Sebab kamu sendiri tahu, saudara-
saudara, jalan masuk kami kepada kamu,

bahwa itu tidak menjadi sia-sia.
2Namun juga, dengan menderita sebelumnya

dan dengan dihina sebagaimana yang telah
kamu ketahui di Filipi, kami telah memperoleh
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keberanian di dalam Allah (Elohim - 2316)
kami, untuk memperkatakan injil Allah
(Elohim - 2316) kepada kamu dengan penuh
perjuangan.
3Sebab, nasihat kami bukan dari tipuan

ataupun dari ketidakmurnian ataupun dalam
kelicikan,
4 sebaliknya sebagaimana kami telah diuji

oleh Allah (Elohim - 2316) untuk dipercayakan
injil, demikianlah kami berbicara bukan untuk
menyenangkan sebagaimana kepada manusia
tetapi kepada Allah (Elohim - 2316) yang
menguji hati kita.
5Sebab, kami tidak pernah datang dengan

kata-kata sanjungan sebagaimana kamu
mengetahuinya, tidak pula dengan alasan
palsu ketamakan, Allah (Elohim - 2316) adalah
saksi;
6 tidak pula dengan mencari kemuliaan dari

manusia ataupun dari kamu atau dari yang
lainnya, karena sanggup berada di dalam
beban berat selaku rasul-rasul Kristus.
7Namun kami telah dijadikan lembut di

tengah-tengah kamu, seperti seorang perawat
yang mengasuh anak-anaknya sendiri.
8 Jadi, dengan sangat merindukan kamu,

kami selalu merasa senang untuk berbagi
denganmu bukan hanya injil Allah (Elohim -
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2316), tetapi juga jiwa kami sendiri, karena
kamu telah dijadikan yang terkasih bagi kami.
9Sebab kamu ingat, saudara-saudara, usaha

dan kerja keras kami, karena dengan bekerja
siang dan malam dengan tidak membebani
siapa pun di antara kamu, kami memberitakan
injil Allah (Elohim - 2316) kepada kamu.
10Kamu dan Allah (Elohim - 2316) adalah

saksi, betapa saleh dan benar dan tanpa cela
kami telah dihadirkan di antara kamu yang
percaya.
11Bahkan sebagaimana kamu telah

mengetahui, bagaimana setiap orang di
antara kamu selaku seorang ayah terhadap
anak-anaknya sendiri, yang menasihati dan
menghibur serta meneguhkan kamu,
12 sehingga kamu berjalan dengan layak bagi

Allah (Elohim - 2316), yang memanggil kamu
ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya sendiri.
13Sebab itu jugalah, kami tiada henti-

hentinya mengucap syukur kepada Allah
(Elohim - 2316), karena ketika menerima
firman pemberitaan Allah (Elohim - 2316)
dari kami, kamu tidak menyambut perkataan
manusia, tetapi hal itu benar-benar seperti
menyambut firman Allah (Elohim - 2316), yang
juga bekerja di antara kamu yang percaya.
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14Sebab kamu, saudara-saudara, telah

dijadikan peneladan gereja-gereja Allah
(Elohim - 2316) yang berada dalam Kristus
YESUS di Yudea, sebab kamu juga telah
menderita hal-hal itu oleh orang-orang
sebangsamu sendiri, sebagaimana mereka
juga oleh orang-orang Yahudi,
15 yaitu mereka yang membunuh, baik Tuhan

YESUS maupun nabi-nabi mereka sendiri,
dan yang menganiaya kami, dan yang tidak
menyenangkan hati Allah (Elohim - 2316), dan
yang bertentangan dengan semua orang;
16 yang melarang kami untuk berbicara

kepada bangsa-bangsa lain agar mereka
diselamatkan, sehingga dosa-dosa mereka
bertumpuk setiap waktu, dan turunlah murka
ke atas mereka sampai kesudahannya.
17Dan kami, saudara-saudara, dengan

dipisahkan dari kamu untuk sesaat lamanya
--di dalam rupa, bukan di dalam hati,--
kami telah berusaha lebih lagi untuk melihat
wajahmu dengan penuh kerinduan.
18Sebab itu, kami berhasrat untuk datang

kepadamu, bahkan aku, Paulus, sudah sekali
dua kali, tetapi Satan merintangi kami.
19Sebab, apakah pengharapan, atau

sukacita, atau mahkota kemegahan kami di
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hadapan Tuhan kita YESUS Kristus pada saat
kedatangan-Nya kembali, bukankah kamu?
20Sebab, kamulah kemuliaan dan sukacita

kami.

3
1Oleh sebab itu, ketika tidak tahan lagi,
kami menganggap baik untuk ditinggalkan

seorang diri di Athena,
2 dan mengutus Timotius, saudara kami dan

pelayan bagi Allah (Elohim - 2316), dan rekan
sekerja kami di dalam injil Kristus, dengan
maksud menguatkan kamu dan menasihati
kamu tentang imanmu,
3 supaya jangan ada seorang pun yang

digoyahkan oleh kesukaran-kesukaran ini,
karena kamu sendiri tahu, bahwa kita sedang
ditempatkan untuk itu,
4 juga karena ketika kami masih ada

bersamamu, kami mengatakan sebelumnya
kepadamu, bahwa kita akan segera terimpit,
bahkan seperti yang telah terjadi dan kamu
mengetahuinya.
5 Itulah sebabnya pula, ketika aku tidak tahan

lagi, aku telah mengutus dengan maksud
mengetahui imanmu, jangan-jangan dia yang
sedang mencobai, akan terus mencobai kamu,
sehingga usaha kami menjadi sia-sia.
6Namun sekarang, dengan datangnya

Timotius dari kamu kepada kami dan
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menginjilkan iman dan kasihmu kepada kami,
dan bahwa kamu selalu memiliki kenangan
yang baik tentang kami dengan selalu
merindukan untuk melihat kami, sebagaimana
pula kami terhadap kamu,
7 sebab itulah, saudara-saudara, kami telah

terhibur oleh kamu di atas segala kesukaran
dan kesulitan kami melalui imanmu.
8Sebab, sekarang kami hidup apabila kamu

dapat berdiri teguh di dalam Tuhan.
9Sebab, ucapan syukur apakah yang sanggup

kami kembalikan kepada Allah (Elohim - 2316)
tentang kamu, atas segala sukacita yang kami
bersukacita karena kamu di hadapan Allah
(Elohim - 2316) kita
10 ketika memohon dengan berlimpah siang

dan malam untuk melihat wajahmu dan
menyempurnakan apa yang kurang pada
imanmu.
11Dan, Allah (Elohim - 2316) dan Bapa kita

sendiri, dan Tuhan kita YESUS Kristus, kiranya
mengarahkan jalan kami kepadamu.
12Dan Tuhan membuat kamu bertambah-

tambah dan berkelimpahan dalam kasih
seorang terhadap yang lain dan terhadap
semua orang, sebagaimana juga kami
terhadap kamu,
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13 sehingga memantapkan hatimu tanpa cela

di dalam kekudusan di hadapan Allah (Elohim
- 2316) dan Bapa kita, pada saat kedatangan
Tuhan kita YESUS Kristus bersama semua
orang kudus-Nya.

4
1Kemudian selebihnya, saudara-saudara,
kami meminta dan menasihati kamu di

dalam Tuhan YESUS, sebagaimana kamu telah
menerima dari kami, bagaimana seharusnya
kamu hidup dan menyenangkan Allah (Elohim
- 2316), supaya kamu makin berkelimpahan,
2 karena kamu tahu, perintah-perintah

manakah yang telah kami berikan kepadamu
melalui Tuhan YESUS.
3Sebab inilah kehendak Allah (Elohim - 2316),

yaitu pengudusanmu, untuk menghindarkan
kamu dari percabulan,
4 sehingga kamu masing-masing tahu

memelihara bejananya sendiri dalam
kekudusan dan kehormatan,
5 bukan dalam hawa nafsu keinginan, sama

seperti bangsa-bangsa lain juga, yang tidak
mengenal Allah (Elohim - 2316),
6 tanpa menyalahi dan mengambil

keuntungan dalam perkara saudaranya,
karena Tuhanlah yang melakukan pembalasan
sehubungan dengan semuanya itu, bahkan
seperti yang telah kami katakan sebelumnya
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dan telah kami persaksikan dengan sungguh
kepadamu.
7Sebab Allah (Elohim - 2316) tidak

memanggil kita berdasarkan kecemaran tetapi
di dalam kekudusan.
8Akibatnya, dia yang menolak, tidaklah

menolak manusia, tetapi Allah (Elohim - 2316),
yang juga telah memberikan Roh Kudus-Nya
kepada kita.
9Dan mengenai kasih persaudaraan, kamu

tidak mempunyai keperluan untuk aku
menuliskannya kepadamu, karena kamu
sendiri sedang diajar oleh Allah (Elohim -
2312) untuk mengasihi seorang terhadap yang
lain.
10Sebab, kamu juga melakukan hal itu

terhadap semua saudara-saudara yang ada di
seluruh Makedonia. Namun kami menasihati
kamu, saudara-saudara, supaya makin
berkelimpahan,
11 dan berusaha sungguh-sungguh untuk

menjadi tenang dan melakukan urusannya
sendiri dan bekerja dengan tangannya sendiri,
sebagaimana kami telah memerintahkannya
kepadamu,
12 supaya kamu dapat hidup dengan pantas

terhadap orang-orang luar, dan kamu tidak
mempunyai keperluan apa pun.



1 TESALONIKA 4.13–17 10
13Dan saudara-saudara, aku tidak ingin kamu

tidak mengetahui mengenai mereka yang telah
meninggal, supaya kamu jangan berdukacita
sebagaimana orang-orang lain, yang tidak
mempunyai pengharapan.
14Sebab, jika kita percaya bahwa YESUS

telah mati dan telah bangkit kembali, demikian
juga Allah (Elohim - 2316) akan membawa
bersama-Nya, mereka yang telah meninggal
melalui YESUS.
15Sebab, kami mengatakan hal ini kepadamu

dengan firman Tuhan, bahwa kita yang hidup,
yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan,
sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang
telah meninggal.
16Sebab dengan suatu seruan, dengan

suara penghulu malaikat dan dengan bunyi
sangkakala Allah (Elohim - 2316), Tuhan (Dia -
2962) akan turun dari surga dan orang-orang
yang mati di dalam Kristus akan pertama-tama
bangkit.
17Kemudian kita yang masih hidup, yang

sedang ditinggalkan, akan diangkat bersama-
sama dengan mereka dalam awan-awan ke
dalam pertemuan Tuhan di angkasa, dan
demikianlah kita akan senantiasa berada
bersama Tuhan.
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18Maka dari itu, hiburkanlah seorang

terhadap yang lain dengan perkataan-
perkataan ini.

5
1Dan mengenai waktu dan saatnya,
saudara-saudara, kamu tidak mempunyai

kebutuhan untuk dituliskan bagimu,
2 karena kamu sendiri mengetahui dengan

cermat, bahwa hari Tuhan (YAHWEH - 2962)
akan datang sedemikian rupa seperti pencuri
pada waktu malam.
3Sebab, ketika mereka mengatakan damai

dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan
datang menimpa mereka, sama seperti rasa
sakit bersalin pada wanita yang sedang
mengandung, dan mereka sama sekali tidak
bisa luput.
4Namun kamu, saudara-saudara, kamu tidak

berada di dalam kegelapan, sehingga hari itu
menyergap kamu seperti pencuri.
5Kamu semua adalah anak-anak terang dan

anak-anak siang, kita bukanlah anak-anak
malam atau anak-anak kegelapan.
6 Jadi, biarlah kita tidak tertidur seperti

juga orang-orang lain, tetapi kita harus
berjaga-jaga dan sadar;
7 karena mereka yang tertidur, mereka tidur

pada waktu malam dan mereka yang mabuk,
mereka mabuk pada waktu malam,
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8 tetapi kita, selagi siang, kita harus sadar,

sambil mengenakan baju zirah iman dan kasih,
dan ketopong pengharapan akan keselamatan.
9Sebab Allah (Elohim - 2316) tidak

menempatkan kita ke dalam murka, melainkan
ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui
Tuhan kita YESUS Kristus,
10 yang telah mati demi kita, supaya entah

kita berjaga atau kita tidur, kita dapat hidup
bersama dengan Dia.
11Oleh sebab itu, hiburkanlah seorang

terhadap yang lain, dan saling membangunlah
satu per satu, sebagaimana kamu
melakukannya juga.
12Dan saudara-saudara, kami meminta kamu

untuk mengetahui mereka yang berjerih lelah
di antara kamu, dan yang memimpin kamu
di dalam Tuhan, dan yang memperingatkan
kamu.
13Dan hargailah mereka setinggi-tingginya

di dalam kasih karena pekerjaan mereka.
Berdamailah di antara kamu sendiri.
14Dan kami menasihati kamu, saudara-

saudara, peringatkanlah mereka yang tidak
tertib, hiburkanlah mereka yang tawar hati,
bimbinglah mereka yang lemah, bersabarlah
terhadap semuanya.
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15 Perhatikanlah, supaya jangan ada orang

yang membalas kepada yang lain kejahatan
ganti kejahatan, tetapi kejarlah selalu yang
baik, juga di antara seorang terhadap yang
lain, maupun terhadap semua orang.
16Bersukacitalah senantiasa!
17Berdoalah tanpa henti-hentinya!
18Mengucap syukurlah dalam segala hal

karena inilah kehendak Allah (Elohim - 2316)
di dalam Kristus YESUS bagi kamu.
19 Janganlah memadamkan Roh!
20 Janganlah memandang rendah nubuat-

nubuat!
21Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah yang

baik!
22 Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk yang

jahat!
23Dan Allah (Elohim - 2316) damai sejahtera,

Dia sendiri kiranya menguduskan kamu
sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan
tubuhmu kiranya terpelihara tanpa cela pada
saat kedatangan Tuhan kita YESUS Kristus.
24Dia yang memanggil kamu adalah setia,

Dia juga yang akan melaksanakannya.
25Saudara-saudara, berdoalah untuk kami!
26Salamilah semua saudara dengan cium

kudus.
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27Aku meminta kamu dengan sangat demi

Tuhan supaya surat ini dibacakan kepada
semua saudara yang kudus.
28Anugerah Tuhan kita YESUS Kristus beserta

kamu! Amin.



2 Tesalonika

1
1 Paulus dan Silvanus dan Timotius. Kepada
gereja Tesalonika, di dalam Allah (Elohim -

2316), Bapa kita, dan di dalam Tuhan YESUS
Kristus.
2Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari

Allah (Elohim - 2316), Bapa kita, dan dari
Tuhan YESUS Kristus.
3Kami wajib untuk senantiasa mengucap

syukur kepada Allah (Elohim - 2316) mengenai
kamu, saudara-saudara, sebagaimana yang
sepatutnya, sebab imanmu bertumbuh subur
dan kasih masing-masing kamu semua
bertambah-tambah seorang terhadap yang
lain.
4Maka dari itu, kami sendiri bermegah di

antara kamu dalam gereja-gereja Allah (Elohim
- 2316), atas ketabahan dan imanmu dalam
semua penganiayaan dan kesukaranmu yang
sedang kamu tanggung.
5Suatu bukti penghakiman Allah (Elohim

- 2316) yang adil, bahwa kamu dipandang
layak bagi kerajaan Allah (Elohim - 2316) yang
baginya pula kamu menderita,
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6 jika mungkin untuk membalaskan kesukaran

kepada mereka yang menindas kamu itu adil
di hadapan Allah (Elohim - 2316).
7Dan bagi kamu yang tertindas ada kelegaan

bersama kami, yaitu dalam penyingkapan
Tuhan YESUS dari surga bersama para
malaikat-Nya yang dahsyat
8 dengan kobaran api, untuk menimpakan

pembalasan kepada mereka yang tidak
mengenal Allah (Elohim - 2316) dan kepada
mereka yang tidak menaati injil Tuhan kita
YESUS Kristus,
9 yaitu mereka yang harus membayar

hukuman kebinasaan kekal dari hadirat Tuhan
dan dari kemuliaan kekuatan-Nya,
10 pada saat Dia datang untuk dimuliakan di

antara orang-orang kudus-Nya dan dikagumi
oleh semua orang yang percaya, karena pada
hari itu kesaksian kami terhadap kamu telah
dipercayai.
11Untuk itu, kami juga senantiasa berdoa

mengenai kamu, supaya Allah (Elohim - 2316)
kita dapat memandang kamu layak akan
panggilan, dan Dia menggenapkan segala
perkenan kebaikan dan pekerjaan iman oleh
kuasa,
12 sehingga Nama Tuhan kita YESUS Kristus

dapat dipermuliakan di dalam kamu dan kamu
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di dalam Dia, sesuai dengan anugerah Allah
(Elohim - 2316) kita dan Tuhan YESUS Kristus.

2
1Dan kami meminta kamu, saudara-
saudara, sehubungan dengan kedatangan

Tuhan kita YESUS Kristus dan berkumpulnya
kita pada Dia,
2 supaya kamu tidak cepat digoncangkan

oleh pikiran, tidak pula ditakutkan, baik oleh
roh ataupun oleh perkataan ataupun oleh
surat yang seakan-akan melalui kami, bahwa
seolah-olah hari Tuhan (Kristus - 2962) telah
tiba.
3Biarlah tidak seorang pun menyesatkan

kamu dengan cara apa pun, kecuali bahwa
pertama-tama kemurtadan itu datang dan
manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu
disingkapkan,
4 yakni dia yang menentang dan meninggikan

dirinya atas segala sesuatu yang disebut
Allah (ilah - 2316) atau sesuatu yang
disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di
tempat kudus Allah (Elohim - 2316) sambil
memamerkan dirinya bahwa dia adalah Allah
(Elohim - 2316).
5Tidak ingatkah kamu, bahwa aku selalu

mengatakan hal-hal ini kepadamu saat aku
masih bersama dengan kamu?
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6Dan sekarang, kamu telah mengetahui apa

yang menahan supaya dia dapat disingkapkan
pada saatnya sendiri.
7Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai

bekerja, hanya sekarang ada yang sedang
menahannya hingga dia dapat muncul dari
tengah-tengahnya.
8Dan kemudian, dia yang durhaka itu akan

disingkapkan, yaitu ia yang akan Tuhan
binasakan dengan Roh dari mulut-Nya dan
akan melenyapkannya melalui penampakan
kedatangan-Nya,
9 yang mengenai datangnya itu adalah

berdasarkan daya kerja Satan, dengan
segala kuasa dan tanda-tanda dan keajaiban-
keajaiban palsu,
10 dan dengan segala tipu daya

ketidakbenaran di antara mereka yang
sedang binasa, sebagai ganti kasih kebenaran
yang tidak mereka terima agar mereka
diselamatkan.
11Dan karena itulah Allah (Elohim - 2316)

akan mengirimkan daya kerja kesesatan
kepada mereka supaya mereka percaya pada
kepalsuan,
12 sehingga mereka dapat dihakimi, yaitu

semua orang yang tidak percaya kepada
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kebenaran, tetapi yang senang berada dalam
ketidakbenaran.
13Dan kami wajib untuk senantiasa bersyukur

kepada Allah (Elohim - 2316) mengenai kamu,
hai saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
karena Allah (Elohim - 2316) telah memilih
kamu sejak semula, bagi keselamatan dalam
pengudusan Roh dan dalam iman kebenaran.
14Untuk itulah, Dia telah memanggil

kamu melalui injil kami sebagai penerimaan
kemuliaan Tuhan kita YESUS Kristus.
15Oleh karena itu selanjutnya, saudara-

saudara, berdiri teguhlah dan pegang eratlah
tradisi yang kamu telah diajar, baik melalui
perkataan maupun melalui surat kami.
16Dan Tuhan kita YESUS Kristus sendiri, juga

Allah (Elohim - 2316) dan Bapa kita, yang
mengasihi kita dan yang memberi penghiburan
kekal serta pengharapan yang baik dalam
anugerah;
17 berkenan menghibur hatimu dan

meneguhkan kamu di dalam setiap perkataan
dan perbuatan baik.

3
1Selebihnya, saudara-saudara, berdoalah
mengenai kami, supaya firman Tuhan

dapat tersebar dan dipermuliakan seperti yang
juga pada kamu,
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2 dan supaya kami dapat terlepas dari para

pengacau dan orang-orang jahat, karena iman
bukanlah milik semua orang.
3Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan

meneguhkan kamu dan akan menjaga dari
yang jahat.
4Dan kami telah yakin di dalam Tuhan

terhadap kamu, bahwa apa yang sedang
kami perintahkan kepada kamu, kamu pun
melakukan, bahkan kamu akan melakukannya.
5Dan Tuhan berkenan mengarahkan hatimu

kepada kasih Allah (Elohim - 2316) dan ke
dalam kesabaran Kristus.
6Dan kami memerintahkan kepadamu,

saudara-saudara, di dalam Nama Tuhan kita
YESUS Kristus, untuk menjauhkan dirimu dari
setiap saudara yang hidup tidak tertib dan
tidak sesuai dengan tradisi yang telah ia terima
dari kami.
7Sebab kamu sendiri tahu bagaimana

seharusnya kamu meneladani kami, sebab
kami tidaklah bersikap sembarangan terhadap
kamu;
8 bahkan kami tidak pernah makan roti

dengan cuma-cuma dari siapa pun, tetapi
dengan usaha dan jerih lelah sambil bekerja
siang dan malam agar tidak membebani siapa
pun di antara kamu.
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9Bukan karena kami tidak mempunyai hak,

tetapi supaya kami sendiri memberi contoh
kepadamu untuk meneladani kami.
10Sebab bahkan, ketika kami berada bersama

kamu, kami telah memerintahkan hal ini
kepadamu bahwa: Jika seseorang tidak mau
bekerja, janganlah dia makan!
11Sebab kami mendengar, ada beberapa

orang di antara kamu yang hidup sembarangan
dengan tidak mengerjakan apa pun, sebaliknya
menjadi sibuk tak menentu.
12Dan kami memerintahkan kepada

orang-orang seperti itu dan menasihati melalui
Tuhan kita YESUS Kristus, supaya dengan rasa
tenang, dengan bekerja mereka dapat makan
rotinya sendiri.
13Dan kamu, saudara-saudara, janganlah

tawar hati untuk berbuat baik.
14Dan jika ada seseorang yang tidak menaati

perkataan kami melalui surat ini, tandailah
dan janganlah berkawan dengannya, agar ia
dipermalukan,
15 dan jangan menganggap sebagai musuh,

tetapi nasihatilah sebagai saudara.
16Dan Dia sendiri, Tuhan damai sejahtera,

kiranya senantiasa memberikan damai
sejahtera kepadamu di setiap jalanmu. Tuhan
beserta kamu semua!
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17Salam dari Paulus, demikianlah aku menulis

dengan tanganku sendiri yang merupakan
tanda pada setiap surat.
18Anugerah Tuhan kita YESUS Kristus beserta

kamu semua! Amin.



1 Timotius

1
1 Paulus, seorang rasul YESUS Kristus
sesuai dengan perintah Allah (Elohim -

2316), Juruselamat kita, dan Tuhan YESUS
Kristus, pengharapan kita.
2Kepada Timotius, anak yang sah dalam

iman. Anugerah, rahmat, damai sejahtera dari
Allah (Elohim - 2316), Bapa kita, dan Kristus
YESUS, Tuhan kita.
3Sebagaimana aku --sementara melanjutkan

perjalanan ke Makedonia-- telah menasihati
engkau untuk tetap tinggal di Efesus, agar
engkau dapat memberi perintah kepada
beberapa orang supaya jangan mengajarkan
ajaran yang berbeda,
4 ataupun menaruh perhatian pada mitos-

mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya,
yang lebih banyak menimbulkan perdebatan
daripada penatalayanan Allah (Elohim - 2316)
yang ada dalam iman.
5Dan tujuan dari perintah itu adalah kasih

yang keluar dari hati yang bersih dan hati
nurani yang baik serta iman yang tulus.
6Dari hal-hal itu, beberapa orang yang salah

sasaran telah berpaling kepada omong kosong
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7 dengan ingin menjadi pengajar torat,

sekalipun tidak mengerti apa yang mereka
ucapkan maupun tentang apa yang mereka
tekankan.
8Dan kita telah mengetahui bahwa torat

itu baik apabila seseorang menggunakannya
dengan tepat.
9Dengan mengetahui hal ini, bahwa torat

tidak disediakan bagi orang yang benar,
melainkan bagi yang durhaka dan yang tidak
patuh, bagi yang fasik dan yang berdosa,
bagi yang tidak kudus dan tidak senonoh,
bagi pembunuh ayah, pembunuh ibu, dan
pembunuh sesama manusia,
10 bagi pezina, bagi homoseks, bagi penculik,

bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah
palsu, dan jika ada sesuatu yang lain yang
bertentangan dengan ajaran yang sehat,
11 sesuai dengan injil kemuliaan Allah

(Elohim - 2316) yang terberkati, yang telah
dipercayakan kepadaku.
12Dan aku bersyukur kepada Dia yang

telah menguatkan aku, yaitu Kristus YESUS
Tuhan kita, karena Dia telah menganggap
aku setia dengan menempatkan aku ke dalam
pelayanan.
13Yang sebelumnya adalah seorang

penghujat dan penganiaya bahkan seorang
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yang garang karena bertindak dalam
ketidakpercayaan dengan tanpa pengertian,
tetapi aku telah beroleh rahmat.
14Namun anugerah Tuhan kita

berkelimpahan, bersama iman dan
kasih yang ada di dalam Kristus YESUS.
15 Firman ini setia, dan layak akan penerimaan

sepenuhnya, karena Kristus YESUS telah
datang ke dunia untuk menyelamatkan yang
berdosa, yang tentang itu, akulah yang
pertama.
16Namun karena itu aku telah beroleh

rahmat, sehingga YESUS Kristus dapat
menunjukkan segala kesabaran di dalam
diriku, terutama sebagai contoh bagi mereka
yang akan segera percaya kepada-Nya di
dalam kehidupan yang kekal.
17Dan bagi Raja kekal yang baka, yang

tidak kelihatan, yang satu-satunya, yaitu Allah
(Elohim - 2316) yang bijaksana, hormat dan
kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin.
18Aku memercayakan perintah ini kepadamu,

hai Timotius anakku, sesuai dengan nubuat
yang mendahului engkau, supaya olehnya
engkau dapat memperjuangkan suatu
pertandingan yang baik,
19 dengan memiliki iman dan hati nurani

yang baik, yang beberapa orang sehubungan
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dengan imannya telah menjadi kandas karena
telah menolaknya,
20mereka adalah Himeneus dan Aleksander,

yang telah aku serahkan kepada Satan,
supaya mereka dapat didisiplinkan agar tidak
menghujat.

2
1Oleh karena itu, pertama dari semuanya,
aku menasihati agar dipanjatkan

permohonan, doa, syafaat, ucapan syukur
demi semua orang,
2 demi raja-raja dan semua yang berada

dalam kedudukan yang tinggi, supaya kita
dapat menjalani kehidupan yang tenang
dan tenteram dalam segala kesalehan dan
ketulusan.
3Sebab hal itu baik dan dapat diterima di

hadapan Allah (Elohim - 2316), Juruselamat
kita,
4 yang menginginkan semua orang

diselamatkan dan masuk ke dalam
pengetahuan penuh akan kebenaran.
5Sebab Allah (Elohim - 2316) adalah Esa, Esa

pula Pengantara antara Allah (Elohim - 2316)
dan manusia, yaitu manusia Kristus YESUS,
6 yang sudah memberikan diri-Nya sendiri

selaku tebusan demi semua orang sebagai
kesaksian pada waktunya sendiri.
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7Ke dalamnya aku telah ditempatkan sebagai

pemberita dan rasul, --aku mengatakan
kebenaran di dalam Kristus, aku tidak
berdusta-- selaku pengajar bangsa-bangsa lain
dalam iman dan kebenaran.
8Oleh karena itu, aku menghendaki agar

di segala tempat pria-pria berdoa dengan
mengangkat tangan yang kudus tanpa amarah
dan perbantahan.
9Sama seperti itu pula wanita-wanita, sopan

dalam berpakaian, mendandani dirinya sendiri
dengan kesederhanaan dan penguasaan diri,
bukan dengan aneka tata rambut, atau dengan
perhiasan emas, atau dengan mutiara, atau
dengan pakaian-pakaian yang mahal,
10melainkan apa yang pantas bagi wanita-

wanita yang mengaku saleh, yaitu dengan
perbuatan-perbuatan baik.
11Biarlah seorang istri belajar dalam

kekhidmatan di dalam segala ketundukan.
12Dan aku tidak mengizinkan kepada seorang

istri untuk mengajar ataupun menguasai
suami, melainkan untuk tetap berada di dalam
kekhidmatan.
13Sebab, Adam yang pertama diciptakan,

kemudian Hawa.
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14Dan Adam tidak tertipu, melainkan

istrinyalah yang tertipu, ia jatuh dalam
pelanggaran.
15Namun dia akan diselamatkan melalui

persalinan, asalkan mereka tetap tinggal di
dalam iman dan kasih dan kekudusan dengan
penguasaan diri.

3
1 Firman ini setia: Apabila seseorang
mengharapkan jabatan penilik jemaat, ia

menginginkan pekerjaan yang baik.
2Oleh karena itu, seharusnyalah seorang

penilik jemaat tidaklah bercela, suami dari satu
istri, sabar, bijaksana, sopan, suka memberi
tumpangan, mampu mengajar;
3 bukan yang mabuk-mabukan, bukan

pemberang, bukan yang serakah, sebaliknya
yang baik hati, yang tidak suka bertengkar,
yang tidak mencintai uang,
4 sambil mengatur rumah tangganya sendiri

dengan baik, seraya memelihara anak-anak di
dalam ketundukan dengan segala ketulusan,
5 --adapun jika seseorang tidak tahu

mengatur rumah tangganya sendiri,
bagaimana dia akan mengurus gereja Allah
(Elohim - 2316)?--
6 bukan yang baru bertobat, agar jangan

karena bermegah, dia jatuh ke dalam
penghakiman si iblis.
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7Dan, seharusnyalah dia pun memperoleh

kesaksian yang baik dari mereka yang di luar,
supaya dia tidak jatuh ke dalam celaan dan
perangkap si iblis.
8Sama seperti itu para diaken yang

terhormat, bukan yang bercabang lidah, tidak
menggemari banyak air anggur, tidak serakah,
9 sambil memelihara rahasia iman dengan

hati nurani yang murni.
10Dan pertama-tama hendaklah hal ini pun

dibuktikan, baru kemudian mereka melayani
dengan tiada bercela.
11Sama seperti itu para istri yang terhormat,

tidak jahat, sabar, setia dalam segala hal.
12 Para diaken hendaklah menjadi suami

dari satu istri, yang mengatur anak-anak dan
rumah tangganya sendiri dengan baik.
13Sebab, yang telah melayani dengan baik,

mereka memperoleh kedudukan yang baik
bagi diri mereka sendiri dan keberanian penuh
dalam iman yang ada dalam Kristus YESUS.
14Aku menuliskan hal-hal ini kepadamu,

sambil berharap untuk segera datang
kepadamu;
15 dan sekiranya aku terlambat, supaya

engkau mengetahui bagaimana seharusnya
bertingkah laku di dalam keluarga Allah
(Elohim - 2316) yang adalah gereja Allah
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(Elohim - 2316) yang hidup, tiang dan
penyangga kebenaran.
16Dan, rahasia yang besar dari kesalehan

itu tidaklah terbantahkan, bahwa Dia (Elohim
- 0) telah dinyatakan di dalam daging,
dibenarkan di dalam Roh, terlihat oleh para
malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa,
dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam
kemuliaan.

4
1Dan Roh mengatakan dengan jelas,
bahwa pada waktu-waktu yang akan

datang beberapa orang akan gugur dari
iman karena memberi perhatian kepada
roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran
setan-setan,
2 yang berkata dusta dalam kemunafikan

dengan menjadikan kebal hati nuraninya
sendiri;
3 sambil melarang untuk menikah,

menjauhkan diri dari makanan yang telah
Allah (Elohim - 2316) ciptakan sebagai yang
diterima dengan ucapan syukur oleh mereka
yang beriman dan yang seutuhnya mengenal
kebenaran.
4Sebab setiap ciptaan Allah (Elohim - 2316)

itu baik dan tak satu pun yang diterima dengan
ucapan syukur, ditolak,
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5 karena dia disucikan melalui firman Allah

(Elohim - 2316) dan doa.
6Dengan memberitahukan hal-hal ini kepada

saudara-saudara, engkau akan menjadi
pelayan yang baik bagi YESUS Kristus, dengan
terdidik dalam perkataan iman dan pengajaran
yang baik yang di dalamnya engkau telah
mengikutinya.
7Akan tetapi tolaklah apa yang duniawi

dan dongeng-dongeng yang diceritakan
nenek-nenek tua, dan latihlah dirimu sendiri
dengan kesalehan.
8Sebab latihan jasmani bermanfaat hanya

untuk hal kecil, tetapi kesalehan itu bermanfaat
untuk segala hal karena mengandung janji
kehidupan yang sekarang dan yang akan
datang.
9 Firman ini setia, dan layak akan penerimaan

sepenuhnya.
10Sebab untuk hal ini pula kami berjerih

lelah dan dicela, karena kami telah berharap
kepada Allah (Elohim - 2316) yang hidup, yaitu
Juruselamat semua manusia, khususnya yang
percaya.
11 Perintahkanlah dan ajarkanlah hal-hal ini.
12 Janganlah seorang pun memandang

rendah kemudaanmu, sebaliknya jadilah
teladan bagi mereka yang percaya dalam
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perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih,
dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian.
13Sampai aku datang, berilah perhatian pada

pembacaan, pada nasihat, pada pengajaran.
14 Janganlah lalai pada karunia rohani yang

ada padamu yang telah diberikan kepadamu
melalui nubuat dengan penumpangan tangan
kepenatuaan.
15 Perhatikanlah hal-hal ini, tetaplah berada

di dalam hal-hal ini, supaya kemajuanmu
menjadi nyata dalam segala hal.
16Waspadalah terhadap dirimu sendiri dan

terhadap pengajaran, tetaplah tinggal di
dalamnya, karena dengan melakukan hal itu
engkau juga akan menyelamatkan dirimu
sendiri, bahkan mereka yang mendengarkan
engkau.

5
1Engkau tidak boleh mencela, sebaliknya,
berilah nasihat kepada pria tua sebagai

ayah, pria yang lebih muda sebagai saudara,
2wanita-wanita tua sebagai para ibu,

wanita-wanita yang lebih muda sebagai para
saudari, di dalam segala kemurnian.
3Hormatilah para janda yang sungguh-

sungguh janda.
4Tetapi apabila seorang janda mempunyai

anak-anak atau cucu-cucu, biarlah mereka
pertama-tama belajar berbakti terhadap
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keluarga mereka sendiri dan memberi balas
budi kepada orang tua, karena hal ini adalah
baik dan berkenan di hadapan Allah (Elohim -
2316).
5Dan yang sungguh-sungguh janda dan

telah ditinggalkan sendirian, berharap kepada
Allah (Elohim - 2316) dan bertekun di dalam
permohonan dan doa siang dan malam.
6Namun dia yang hidup dalam kemewahan,

dia telah mati selagi masih hidup.
7 Perintahkanlah juga hal-hal ini, supaya

mereka menjadi tidak bercela.
8Akan tetapi jika seseorang tidak menafkahi

miliknya sendiri dan khususnya seisi
keluarganya, dia telah menyangkali imannya
dan menjadi lebih buruk daripada yang tidak
percaya.
9Seorang janda, biarlah didaftarkan dengan

usia tidak kurang dari enam puluh tahun,
setelah menjadi istri dari seorang suami
10 seraya ditunjang kesaksian dengan

pekerjaan-pekerjaan yang baik: apakah
dia telah mengasuh anak-anak, atau telah
memberi tumpangan, atau telah membasuh
kaki orang-orang saleh, atau telah menolong
yang tertekan, atau telah mengikuti setiap
perbuatan yang baik.
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11Namun, laranglah janda-janda yang

usianya lebih muda, karena apabila mereka
dikuasai keinginan daging melawan Kristus,
mereka ingin menikah,
12 sekalipun menerima penghakiman karena

mereka telah mengabaikan iman yang semula;
13 dan bersamaan dengan itu pula mereka

belajar menjadi malas, dengan berkeliling
dari rumah ke rumah; dan bukan hanya
malas, tetapi juga suka bergunjing dan
suka mencampuri urusan orang lain sambil
mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya.
14Oleh karena itu, aku berharap agar yang

lebih muda menikah, melahirkan anak-anak,
mengurus rumah tangga, supaya tidak
memberi kesempatan apa pun bagi yang
menentang demi keuntungan penyalahgunaan.
15Sebab beberapa orang sudah dipalingkan

dengan mengikuti Satan.
16 Jika seorang pria yang percaya atau wanita

yang percaya mengurus para janda, biarlah
dia menolong mereka dan janganlah gereja
dibebani, supaya dapat menolong mereka
yang sungguh-sungguh janda.
17 Para tua-tua yang mengatur dengan baik,

layaklah penghormatan mereka diperhitungkan
dua kali lipat, terutama mereka yang berjerih
lelah dalam firman dan pengajaran.
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18Sebab kitab suci berkata, "Kamu tidak akan

memberangus lembu selagi mengirik," dan,
"Seorang pekerja layak akan upahnya."
19 Janganlah menyepakati tuduhan terhadap

seorang tua-tua, kecuali selain atas dasar dua
atau tiga orang saksi.
20Tegurlah mereka yang berbuat dosa di

depan semua orang, agar yang lain juga
mempunyai rasa takut.
21Aku bersaksi dengan sungguh-sungguh

di hadapan Allah (Elohim - 2316) dan Tuhan
YESUS Kristus dan para malaikat pilihan,
bahwa engkau dapat menjaga hal-hal ini tanpa
prasangka, dengan tidak melakukan suatu pun
secara sepihak.
22 Janganlah cepat-cepat menumpangkan

tangan kepada siapa pun, atau mengambil
bagian dalam dosa orang lain. Jagalah dirimu
sendiri tetap murni.
23 Janganlah minum air saja, tetapi

pakailah sedikit anggur, sehubungan dengan
pencernaanmu dan sering lemahnya tubuhmu.
24Dosa-dosa beberapa orang menjadi

nyata karena mengantarnya ke dalam
penghukuman; tetapi beberapa orang bahkan
mengikutinya.
25Sama seperti itu pula perbuatan-perbuatan

baik menjadi nyata, bahkan mereka
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yang berbuat sebaliknya, tidak mungkin
disembunyikan.

6
1Berapa pun banyaknya hamba yang
berada di bawah kuk, hendaklah mereka

menganggap tuan (majikan - 1203) mereka
sendiri layak akan segala penghormatan,
supaya Nama dan ajaran Allah (Elohim - 2316)
tidak dapat dihujat.
2Dan mereka yang mempunyai tuan

(majikan - 1203) yang percaya, janganlah
kurang menyeganinya karena mereka itu
saudara, sebaliknya hendaklah mereka
melayaninya lebih, sebab mereka adalah
seiman dan terkasih yang ambil bagian dalam
perbuatan-perbuatan baik. Ajarkanlah dan
nasihatkanlah hal-hal ini.
3 Jika seseorang mengajarkan hal yang

berbeda dan tidak tertuju kepada firman yang
menyehatkan, yang dari Tuhan kita YESUS
Kristus, dan bagi pengajaran yang sesuai
dengan kesalehan,
4maka dia telah menjadi sombong sekalipun

tidak mengerti apa-apa. Sebaliknya, karena
gandrung akan perdebatan dan silat kata, dari
sanalah timbul iri hati, perselisihan, fitnah,
kecurigaan yang jahat,
5 pertengkaran orang-orang yang pikirannya

telah dirusak dan yang menggelapkan
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kebenaran karena mengira kesalehan
adalah suatu keuntungan. Menjauhlah dari
orang-orang semacam itu!
6Akan tetapi, kesalehan dengan rasa cukup,

itu adalah keuntungan yang besar.
7Sebab kita tidak membawa apa pun ke

dalam dunia, jelas pula bahwa kita tidak
berkuasa untuk membawa apa pun ke luar.
8Dan manakala memiliki makanan dan

pakaian kita akan dibuat cukup dengan hal-hal
itu.
9Namun mereka yang berhasrat untuk

menjadi kaya, mereka jatuh ke dalam
pencobaan dan jerat dan berbagai keinginan
yang bodoh dan yang menyakitkan, yang
sedang menenggelamkan manusia ke dalam
kehancuran dan kebinasaan.
10Sebab akar segala kejahatan adalah cinta

uang, yang olehnya beberapa orang ketika
menginginkan, telah disesatkan dari iman dan
telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai
kesusahan.
11Dan engkau, hai manusia Allah (ilahi -

2316), jauhkanlah hal-hal ini dan kejarlah
keadilan, kesalehan, iman, kasih, ketabahan,
kelemahlembutan.
12 Perjuangkanlah perjuangan iman yang

baik, pegang teguhlah hidup yang kekal, yang
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untuk itu engkau pun telah dipanggil dan telah
mengakui pengakuan yang benar di hadapan
banyak saksi.
13Aku memerintahkan kepadamu di hadapan

Allah (Elohim - 2316), yang membuat hidup
segala sesuatu, dan Kristus YESUS yang telah
memberi kesaksian pengakuan yang benar di
hadapan Pontius Pilatus,
14 supaya engkau memelihara perintah ini

tanpa noda, tanpa cela, sampai penampakan
Tuhan kita YESUS Kristus,
15 yang pada waktu-Nya sendiri, Dia akan

menunjukkan Penguasa yang terberkati
dan satu-satunya, Raja atas semua yang
memerintah dan Tuan (Tuhan - 2962) atas
semua yang berkuasa.
16Dia satu-satunya yang memiliki kekekalan,

karena tinggal dalam terang yang tidak
terhampiri, yang tidak seorang manusia
pun pernah melihat-Nya, bahkan tidak juga
mampu melihat-Nya. Bagi Dialah hormat dan
kekuasaan kekal! Amin.
17 Perintahkanlah kepada mereka yang kaya

pada zaman sekarang, agar tidak menjadi
sombong juga tidak berharap pada kekayaan
yang tidak pasti; sebaliknya, di dalam Allah
(Elohim - 2316) yang hidup, yang menawarkan
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kepada kita dengan limpahnya segala sesuatu
sebagai kenikmatan,
18untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi

kaya dalam perbuatan-perbuatan baik, untuk
menjadi murah hati dan siap berbagi,
19 sambil menaruh bagi diri mereka sendiri

dasar yang baik untuk masa yang akan datang,
sehingga mereka dapat memegang teguh
akan hidup yang kekal.
20Hai Timotius, jagalah apa yang telah

dipercayakan kepadamu dengan menghindari
percakapan kosong yang duniawi dan
pertentangan mengenai pengetahuan yang
dianggap palsu,
21 yang setelah meyakininya, beberapa

orang telah menyimpang dari iman. Anugerah
menyertai engkau! Amin.



2 Timotius

1
1 Paulus, seorang rasul YESUS Kristus
melalui kehendak Allah (Elohim - 2316),

sesuai dengan janji kehidupan yang ada di
dalam Kristus YESUS.
2Kepada Timotius, anak yang terkasih.

Anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah
(Elohim - 2316) Bapa dan Kristus YESUS Tuhan
kita.
3Aku mengucap syukur kepada Allah (Elohim

- 2316), yang kepada-Nya aku beribadah
sejak nenek moyangku dengan hati nurani
yang murni, bahwa tiada henti-hentinya aku
memelihara kenangan mengenai engkau
dalam permohonan-permohonanku siang dan
malam,
4 sambil merindukan untuk melihat engkau

ketika terkenang akan air matamu, supaya aku
dapat dipenuhi dengan sukacita,
5 seraya mengingat kembali kenangan akan

iman yang tulus yang ada padamu, yang
semula tinggal di dalam nenekmu Lois dan
ibumu Eunike dan aku telah diyakinkan karena
juga ada di dalam dirimu.
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6Melalui alasan itu, aku mengingatkan

engkau untuk mengobarkan karunia rohani
dari Allah (Elohim - 2316) yang ada padamu,
melalui penumpangan tanganku.
7Sebab Allah (Elohim - 2316) tidak

memberikan kepada kita roh ketakutan,
melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian
diri.
8Oleh karena itu, janganlah dibuat malu

akan kesaksian tentang Tuhan kita, atau juga
akan aku selaku tawanan-Nya. Sebaliknya,
hendaklah engkau menderita bersama dalam
injil sesuai dengan kuasa Allah (Elohim -
2316).
9Dia yang telah menyelamatkan kita dan

yang telah memanggil dengan panggilan
kudus, bukan berdasarkan perbuatan
kita, melainkan berdasarkan maksud dan
anugerah-Nya sendiri yang telah diberikan
kepada kita di dalam Kristus YESUS sebelum
waktu yang kekal,
10 tetapi yang sekarang telah dinyatakan

melalui penampakan Juruselamat kita, YESUS
Kristus, ketika di satu sisi telah meniadakan
kematian dan di sisi lain menghadirkan
kehidupan dan ketidakbinasaan melalui injil.
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11Untuk itulah aku telah ditetapkan sebagai

pengkhotbah dan rasul dan pengajar bagi
bangsa-bangsa lain.
12Melalui alasan itu pula aku menderita

hal-hal ini, namun aku tidak malu, karena aku
tahu kepada siapa aku telah percaya, dan aku
telah diyakinkan bahwa Dia sanggup menjaga
pertaruhanku sampai pada hari itu.
13 Peganglah contoh firman yang teguh, yang

telah engkau dengarkan dari padaku dengan
iman dan kasih dalam Kristus YESUS.
14 Jagalah pertaruhan yang baik itu melalui

Roh Kudus yang berdiam di dalam kita.
15Engkau telah mengetahui hal ini, bahwa

mereka semua yang ada di Asia telah
berpaling dari padaku, termasuk Figelus dan
Hermogenes.
16Kiranya Tuhan memberi rahmat kepada

keluarga Onesiforus, sebab ia sering
menyegarkan aku dan dia tidak menjadi malu
karena belengguku,
17 sebaliknya dengan datang ke Roma, dia

telah dengan tekun berusaha mencari dan
menemukan aku.
18Kiranya Tuhan memberi karunia kepadanya

untuk beroleh rahmat dari -Nya (YAHWEH
- 2962) pada hari itu, dan berapa banyak
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hal yang telah dia layani di Efesus, engkau
mengetahuinya dengan sangat baik.

2
1Sebab itu engkau, hai anakku, hendaklah
engkau dikuatkan oleh anugerah yang ada

di dalam Kristus YESUS.
2Dan hal-hal yang telah engkau dengarkan

dari padaku melalui banyak saksi, engkau
memercayakan hal-hal itu kepada orang-orang
yang setia, yang juga akan menjadi cakap
untuk mengajar orang lain.
3Sebab itu engkau, hendaklah menderita

sebagai prajurit yang baik dari YESUS Kristus.
4Tidak seorang pun prajurit yang sedang

berjuang memusingkan dirinya dengan
urusan-urusan kehidupan, agar ia dapat
menyukakan orang yang mendaftarkannya.
5Dan juga apabila seseorang bertanding,

ia tidak akan dimahkotai, kecuali dia telah
bertanding menurut aturannya.
6Seorang petani yang berjerih lelah

seharusnyalah yang pertama menikmati
buah-buahnya.
7 Pertimbangkanlah apa yang aku katakan,

karena Tuhan kiranya memberikan kepadamu
pengertian dalam segala sesuatu.
8 Ingatlah YESUS Kristus dari benih Daud,

yang telah dibangkitkan dari antara yang mati
sesuai dengan injilku,
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9 yang di dalamnya aku menderita kesukaran

sampai pada belenggu-belenggu seperti
seorang penjahat, tetapi firman Allah (Elohim
- 2316) tidak pernah terbelenggu.
10Sebab itulah aku tabah menanggung

semuanya demi mereka yang terpilih,
supaya mereka sendiri juga dapat mencapai
keselamatan di dalam Kristus YESUS dengan
kemuliaan yang kekal.
11 Firman ini setia, "Sebab jika kita mati

bersama, kita juga akan hidup bersama.
12 Jika kita tabah menanggung, kita juga akan

memerintah bersama. Jika kita menyangkal,
Dia juga akan menyangkal kita.
13 Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena

Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya sendiri."
14 Ingatkanlah hal-hal ini: Bilamana bersaksi

dengan sepenuh hati di hadapan Allah (Tuhan
- 2316), tidaklah untuk bersilat kata mengenai
apa pun yang tidak berguna di atas keruntuhan
mereka yang mendengar.
15Berusahalah untuk mempersiapkan dirimu

sendiri layak bagi Allah (Elohim - 2316),
selaku pekerja yang tidak merasa malu,
karena dengan tepat membagi-bagikan firman
kebenaran.
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16Dan, hindarilah omong kosong yang

duniawi, karena hal itu akan berkembang atas
semakin banyaknya kefasikan.
17Dan perkataan mereka akan mengalami

penyebaran bagaikan kanker. Di antara mereka
ada Himeneus dan Filetus,
18 yang telah salah sasaran berkenaan

dengan kebenaran, ketika mengatakan
bahwa kebangkitan sudah terjadi, dan
memutarbalikkan iman beberapa orang.
19Bagaimanapun juga, dasar yang teguh

tentang Allah (Elohim - 2316) terus berdiri
dengan memakai meterai ini, "Tuhan (YAHWEH
- 2962) mengenal mereka yang menjadi
milik-Nya," dan, "Biarlah setiap orang yang
menyebut Nama Tuhan (Kristus - 2962)
menjauhkan diri dari ketidakadilan!"
20Dan di dalam rumah yang besar, tidak

hanya terdapat bejana emas dan perak,
tetapi juga kayu dan tanah liat; dan beberapa
memang sebagai yang berharga, tetapi
beberapa tidak berharga.
21Oleh karena itu, apabila seseorang

membersihkan dirinya sendiri dari hal-hal
ini, dia akan menjadi sebuah bejana yang
berharga karena disucikan, dan berguna bagi
tuannya (majikannya - 1203) untuk setiap
pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan.
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22Dan, jauhkanlah dirimu dari hasrat

anak-anak muda, dan, kejarlah keadilan, iman,
kasih, damai sejahtera, bersama mereka yang
menyerukan Tuhan dari hati yang murni.
23Dan, hindarilah perdebatan yang bodoh

dan tidak mendidik, karena mengetahui bahwa
hal itu menimbulkan pertengkaran.
24Dan seorang hamba Tuhan seharusnyalah

tidak bertengkar, melainkan berlaku ramah
kepada semua orang, cakap mengajar, sabar,
25 sambil melatih dengan lemah lembut

mereka yang menjadi penentang, kalau-kalau
Tuhan (Elohim - 2316) berkenan memberikan
kepada mereka pertobatan ke dalam
pengenalan penuh akan kebenaran,
26 dan mereka dapat menjadi sadar kembali

dari perangkap si iblis, setelah ditawan olehnya
dalam keinginannya itu.

3
1Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari
terakhir akan datang masa yang sukar,

2 karena manusia akan menjadi pencinta
diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur,
penghujat, tidak patuh kepada orang tua,
tidak tahu bersyukur, tidak kudus,
3 tiada kasih sayang, tidak mau berdamai,

penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan
kebaikan,
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4 pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan

kesenangan lebih daripada cinta akan Allah
(Elohim - 5377),
5 sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan

tetapi telah memungkiri kuasanya; dan,
hindarilah hal-hal ini.
6Sebab dari antara mereka ada yang

menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah
dan sambil memikat wanita-wanita bodoh
yang sarat ditimbun oleh dosa karena dikuasai
oleh berbagai keinginan,
7 yang selalu belajar tetapi tidak pernah

sanggup untuk sampai pada pengenalan
penuh akan kebenaran.
8Dan seperti cara Yanes dan Yambres

menentang Musa, demikian pula mereka ini
menentang kebenaran, sebagai orang-orang
yang telah dirusak pikirannya, yang tidak
tahan uji berkenaan dengan iman.
9Sebaliknya, mereka tidak akan maju lebih

jauh lagi, karena kebodohan mereka akan
menjadi nyata bagi semua orang, sebagaimana
hal itu juga telah terjadi.
10Dan engkau telah mengikuti aku dari

dekat: dalam ajaran, cara hidup, tujuan, iman,
panjang sabar, kasih, ketabahan,
11 dalam penganiayaan, penderitaan seperti

yang telah terjadi padaku di Antiokhia, di



2 TIMOTIUS 3.12–4.1 9

Ikonium, di Listra; seperti itulah penganiayaan-
penganiayaan yang telah aku tanggung,
bahkan Tuhan telah melepaskan aku dari
semuanya.
12Dan juga, semua orang yang berkeinginan

untuk hidup secara saleh di dalam Kristus
YESUS, mereka akan dianiaya.
13Namun, orang-orang yang jahat dan

penipu, mereka akan meningkat semakin
jahat, karena menyesatkan dan disesatkan.
14Dan engkau, tetap tinggallah di dalam apa

yang telah engkau pelajari dan telah engkau
yakini, karena telah mengetahui dari siapa
engkau telah mempelajarinya;
15 dan karena sejak bayi engkau telah

mengenal kitab-kitab suci yang sanggup
untuk membuat engkau bijaksana menuju
keselamatan melalui iman yang ada di dalam
Kristus YESUS.
16Semua kitab diilhami Allah (Elohim - 2315)

dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk
teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan
dalam kebenaran,
17 sehingga manusia Allah (ilahi - 2316) dapat

menjadi cocok untuk setiap pekerjaan yang
baik, karena telah disempurnakan.

4
1Oleh karena itu, aku bersaksi dengan
sepenuh hati di hadapan Allah (Elohim
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- 2316) dan Tuhan YESUS Kristus, Dia yang
akan segera menghakimi yang hidup dan yang
mati sesuai dengan penampakan-Nya dan
kerajaan-Nya.
2Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau

tidak baik waktunya, tempelaklah, tegurlah,
nasihatilah dengan segenap panjang sabar
dan pengajaran!
3Sebab waktunya akan tiba, ketika mereka

tidak dapat bertenggang rasa terhadap
pengajaran yang sehat, sebaliknya sesuai
dengan keinginan mereka sendiri, mereka
akan mengumpulkan para pengajar bagi
diri mereka sendiri, agar pendengarannya
digatalkan,
4 dan sesungguhnya mereka akan

memalingkan pendengarannya dari kebenaran
dan mereka akan dibelokkan kepada
dongeng-dongeng.
5Namun engkau, tenangkanlah pikiranmu

dalam segala sesuatu, jalanilah penderitaan,
lakukanlah pekerjaan pemberitaan injil,
tunaikanlah tugas pelayananmu!
6Sebab aku sudah dicurahkan, dan saat

kepergianku sudah tiba.
7Aku telah bertanding pertandingan yang

baik, aku telah mengakhiri perlombaan itu,
aku telah memelihara iman.
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8Selanjutnya tersedia bagiku mahkota

kebenaran, yang Tuhan, Hakim yang adil,
akan memberikannya kepadaku pada hari
itu, dan bukan hanya kepadaku, melainkan
juga kepada semua orang yang merindukan
penampakan-Nya.
9Bergegaslah untuk segera datang kepadaku;
10 sebab Demas telah meninggalkan aku

karena telah mencintai zaman sekarang dan
dia telah pergi ke Tesalonika, Kreskes ke
Galatia, Titus ke Dalmatia;
11hanya Lukas ada bersamaku. Jemputlah

Markus dengan membawanya bersama dirimu
sendiri, karena dia berguna bagiku untuk
pelayanan.
12Dan aku telah mengutus Tikhikus ke

Efesus.
13 Jubah yang telah aku tinggalkan di Troas

pada Karpus, bawakanlah ketika datang, juga
kitab-kitab, khususnya perkamen itu.
14Aleksander tukang tembaga itu telah

menunjukkan banyak yang jahat kepadaku.
Kiranya Tuhan membalas kepadanya sesuai
dengan perbuatannya.
15Mengenai dia, kamu waspadalah juga,

karena dia sangat menentang terhadap ajaran
kita.
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16Dalam pembelaanku yang pertama, tidak

ada seorang pun yang berpihak kepadaku,
sebaliknya, semuanya telah meninggalkan aku
--kiranya hal ini tidak ditanggungkan ke atas
mereka--
17 tetapi Tuhan berdiri di pihakku dan Dia

telah menguatkan aku, sehingga melalui aku
pemberitaan itu dapat digenapkan dan semua
bangsa dapat mendengar, dan aku telah
dilepaskan dari mulut singa.
18Tuhan juga akan meluputkan aku

dari setiap perbuatan jahat dan Dia
akan menyelamatkan ke dalam kerajaan
surgawi-Nya. Bagi Dialah kemuliaan sampai
selama-lamanya! Amin.
19Salamilah Priska dan Akwila, dan keluarga

Onesiforus.
20Erastus tetap tinggal di Korintus, tetapi

aku meninggalkan Trofimus di Miletus karena
sedang sakit.
21Bergegaslah untuk datang sebelum musim

dingin! Ebulus menyalami engkau, juga Pudes
dan Linus dan Klaudia, dan saudara-saudara
semuanya.
22Tuhan YESUS Kristus ada bersama rohmu;

anugerah ada bersama kamu! Amin.



Titus

1
1 Paulus, seorang hamba Allah (Elohim -
2316) dan rasul YESUS Kristus, menurut

iman orang-orang pilihan Allah (Elohim - 2316)
dan pengetahuan penuh akan kebenaran yang
sesuai dengan kesalehan,
2 atas dasar pengharapan akan hidup kekal

yang telah Allah (Elohim - 2316) --yang tanpa
dusta-- janjikan sebelum masa kekekalan,
3 dan yang pada saatnya Dia telah

menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan
yang aku telah dipercaya berdasarkan perintah
Allah (Elohim - 2316), Juruselamat kita.
4Kepada Titus, anak yang sah sesuai dengan

iman bersama. Anugerah, rahmat, damai
sejahtera dari Allah (Elohim - 2316) Bapa dan
Tuhan YESUS Kristus, Juruselamat kita.
5Dengan alasan ini aku telah meninggalkan

engkau di Kreta, supaya engkau bisa mengatur
hal-hal yang masih kurang dan mengangkat
para tua-tua di setiap kota seperti yang telah
aku pesan kepadamu,
6 sekiranya ada orang yang tidak bercela,

suami dari satu istri, memiliki anak-anak yang
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percaya, tidak berada di bawah tuduhan hidup
tidak senonoh atau tidak taat aturan.
7Sebab seorang penilik jemaat sebagai

penatalayan milik Allah (Elohim - 2316)
seharusnyalah tidak bercela, tidak keras
kepala, bukan pemberang, bukan pemabuk,
tidak suka bertengkar, tidak tamak;
8 sebaliknya, suka memberi tumpangan,

mencintai kebaikan, bijaksana, adil, kudus,
dapat menguasai diri
9 sambil berpegang teguh pada firman yang

setia berdasarkan pengajaran, sehingga
dia juga dapat memberi nasihat dengan
pengajaran yang sehat dan menempelak
mereka yang menentang.
10Sebab banyak orang, khususnya mereka

dari kalangan bersunat, adalah juga pelanggar
aturan, pembual, dan penipu,
11mulut mereka yang mengacaukan seluruh

keluarga dengan mengajarkan hal-hal yang
tidak seharusnya demi keuntungan yang
memalukan, seharusnya dibungkam.
12Seseorang dari antara mereka, nabi mereka

sendiri pernah berkata, "Orang-orang Kreta
selalu menjadi para pembohong, binatang
buas yang jahat, pelahap yang malas."



TITUS 1.13–2.3 3
13Kesaksian ini adalah benar; karena alasan

itu, tempelaklah mereka dengan keras supaya
mereka menjadi sehat dalam iman,
14 sehingga tidak memberi perhatian

kepada dongeng-dongeng Yahudi dan
perintah-perintah manusia untuk berpaling
dari kebenaran.
15Sesungguhnya, bagi yang murni semuanya

adalah murni, tetapi bagi mereka yang telah
tercemar dan tidak setia, tidak ada satu pun
yang murni, sebaliknya, pikiran dan hati nurani
mereka telah tercemar.
16Mereka mengaku telah mengenal Allah

(Elohim - 2316), tetapi dalam perbuatan,
mereka menyangkal Dia dengan bersikap
menjijikkan dan tidak patuh, bahkan gagal
dalam setiap perbuatan baik.

2
1Dan engkau, katakanlah apa yang sesuai
dengan pengajaran yang sehat.

2 Para pria yang sudah tua agar menjadi
sabar, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman,
dalam kasih, dalam ketabahan.
3Wanita-wanita yang sudah tua sama seperti

itu, terhormat di dalam tingkah lakunya, tidak
jahat, tidak diperbudak oleh banyak anggur,
pengajar apa yang baik,



TITUS 2.4–10 4
4 sehingga mereka dapat melatih wanita-

wanita muda untuk menjadi pencinta suami,
pencinta anak-anak,
5 bijaksana, murni, pengatur rumah tangga,

baik, tunduk kepada suami mereka sendiri,
sehingga firman Allah (Elohim - 2316) tidak
dihujat.
6Orang-orang muda nasihatilah sama seperti

itu, agar berpikiran sehat,
7 sambil menunjukkan dirimu sebagai

teladan perbuatan baik dalam segala hal,
dalam pengajaran, kejujuran, kesungguhan,
kebakaan,
8 perkataan yang baik, yang tidak tercela;

supaya dia yang berasal dari yang menentang
dapat dipermalukan karena tidak mendapati
apa pun mengenai kita untuk mengatakan
yang buruk.
9 Para hamba agar menundukkan diri kepada

tuannya (majikannya - 1203) sendiri di
dalam segala hal, supaya berkenan; tidak
menentang,
10 tidak menggelapkan, sebaliknya

menunjukkan segenap iman yang baik,
sehingga dalam segala hal mereka dapat
menghiasi pengajaran Allah (Elohim - 2316)
Juruselamat kita.
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11Karena anugerah Allah (Elohim - 2316)

yang menyelamatkan sudah ditampakkan
kepada semua orang
12 ketika mengajari kita supaya dengan

menyangkal kefasikan dan keinginan duniawi,
kita dapat hidup bijaksana, adil dan saleh pada
masa sekarang ini,
13 sambil menantikan pengharapan yang

bahagia dan penampakan kemuliaan dari Allah
(Elohim - 2316) Yang Mahabesar dan YESUS
Kristus Juruselamat kita,
14 yang telah memberikan diri-Nya sendiri

demi kita, sehingga Dia dapat menebus kita
dari segala kedurhakaan, dan menguduskan
bagi diri-Nya sendiri suatu umat yang khusus
selaku penggiat perbuatan-perbuatan baik.
15Katakanlah hal-hal ini dan nasihatkanlah,

bahkan tempelaklah dengan segala tuntutan.
Janganlah seorang pun merendahkan engkau!

3
1 Ingatkanlah mereka untuk tunduk kepada
penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas,

agar menaati aturan, sehingga menjadi siap
terhadap setiap pekerjaan yang baik;
2 dengan tidak menghujat siapa pun,

tidak suka bertengkar, baik hati, sambil
menunjukkan segala kelemahlembutan kepada
semua orang.



TITUS 3.3–9 6
3Karena dahulu kita pun tidak berpengertian,

tidak patuh, disesatkan, menghambakan diri
pada keinginan dan berbagai kenikmatan, dan
hidup dalam dengki dan iri hati, menjijikkan,
membenci seorang terhadap yang lain.
4Namun ketika kebaikan dan kasih kepada

manusia ditampakkan oleh Allah (Elohim -
2316), Juruselamat kita,
5 bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang

ada dalam kebenaran yang telah kita lakukan,
melainkan berdasarkan rahmat-Nya, Dia telah
menyelamatkan kita melalui permandian
kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus,
6 yang telah Dia curahkan atas kita dengan

limpah melalui YESUS Kristus, Juruselamat
kita;
7 supaya setelah dibenarkan oleh anugerah

itu, kita dapat menjadi ahli waris berdasarkan
pengharapan akan hidup yang kekal.
8 Firman itu setia, dan berkenaan dengan hal

itu aku menginginkan engkau untuk mendesak
agar mereka yang telah percaya kepada
Allah (Elohim - 2316) dapat dengan hati-hati
mengatur perbuatan-perbuatan baik. Hal-hal
inilah yang baik dan berguna bagi manusia.
9Namun hindarilah perdebatan yang bodoh,

dan silsilah-silsilah, dan pertengkaran, dan
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perbantahan tentang torat, karena hal-hal itu
tidak menguntungkan dan sia-sia.
10Tolaklah orang yang menyebabkan

perpecahan setelah peringatan yang pertama
dan yang kedua,
11 karena mengetahui bahwa orang yang

seperti ini telah disesatkan, dan dia berdosa
karena menghukum dirinya sendiri.
12Manakala aku mengutus Artemas atau

Tikhikus kepadamu, bergegaslah datang
kepadaku di Nikopolis, karena aku telah
memutuskan untuk bermusim dingin di sana.
13Antarlah cepat-cepat Zenas, ahli torat

itu, dan Apolos, agar pada mereka tidak
kekurangan apa pun.
14Dan biarlah orang-orang kita pun belajar

untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang
baik, sebagai kebutuhan yang mendesak,
supaya jangan sampai mereka tidak berbuah.
15Mereka semua yang bersama aku

menyalami engkau. Salamilah mereka yang
mengasihi kami di dalam iman. Anugerah
menyertai kamu semua! Amin.



Filemon

1
1 Paulus, seorang tawanan Kristus YESUS,
dan Timotius, selaku saudara. Kepada

Filemon yang terkasih, dan teman sekerja
kami,
2 juga kepada Apfia yang terkasih, dan

kepada Arkhipus teman seperjuangan kami,
serta kepada gereja yang di rumahmu.
3Anugerah dan damai sejahtera bagimu dari

Allah (Elohim - 2316), Bapa kita, dan dari
Tuhan YESUS Kristus.
4Aku bersyukur kepada Allahku (Elohimku

- 2316) sambil menyebutmu selalu di dalam
doa-doaku
5 ketika mendengar kasih dan imanmu yang

engkau miliki terhadap Tuhan YESUS dan bagi
semua orang kudus,
6 sehingga persekutuan imanmu dapat

menjadi bermanfaat dalam pengenalan segala
hal yang baik yang ada padamu bagi Kristus
YESUS.
7Sebab kami memiliki anugerah yang besar

dan penghiburan dalam kasihmu, karena hati
orang-orang kudus telah disegarkan melalui
engkau, hai saudara.
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8Oleh sebab itu, sekalipun memiliki

keberanian yang besar di dalam Kristus
untuk memerintahkan kepadamu apa yang
sepatutnya,
9 karena kasih, aku malah memohon, selaku

Paulus yang menjadi orang tua seperti ini, dan
juga sekarang sebagai tawanan YESUS Kristus,
10 aku mendesak engkau berkenaan dengan

Onesimus, anakku yang telah kuperanakkan
dalam belenggu-belengguku,
11 yang dahulu pernah tidak berguna bagimu,

tetapi sekarang berguna bagimu maupun
bagiku,
12 yang telah aku kirim kembali; maka

engkau, terimalah dia! Dia inilah buah hatiku.
13Dialah yang aku maksudkan untuk

menahannya bagiku, supaya demi engkau, ia
dapat melakukan pelayanan kepadaku dalam
belenggu-belenggu injil.
14Namun tanpa persetujuanmu, aku tidak

ingin melakukan apa pun, supaya perbuatan
baikmu dapat berlangsung tidak dengan
terpaksa, melainkan dengan kerelaan.
15Sebab barangkali karena hal ini dia telah

dipisahkan untuk sementara waktu, agar
engkau dapat menerima dia selamanya,
16 bukan lagi sebagai seorang hamba

melainkan di atas hamba, yaitu saudara yang
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terkasih, terutama bagiku dan terlebih lagi
bagimu, baik secara daging maupun di dalam
Tuhan.
17Selanjutnya, jika engkau menganggap aku

semitra, sambutlah dia seperti aku.
18Dan jika dia pernah merugikan engkau atau

berhutang, bebankanlah hal itu kepadaku.
19Aku, Paulus, telah menulisnya dengan

tanganku; aku akan membayarnya kembali,
sehingga aku tidak mengatakan kepadamu,
bahwa engkau bahkan masih berhutang dirimu
sendiri kepadaku.
20Ya, saudara, kiranya aku beroleh

keuntungan dari engkau di dalam Tuhan;
segarkanlah hatiku di dalam Tuhan!
21Dengan yakin terhadap ketaatanmu,

aku telah menuliskan kepadamu,
karena mengetahui bahwa engkau akan
melakukannya, bahkan melampaui apa yang
aku katakan.
22Namun pada saat yang sama, persiapkanlah

juga tumpangan bagiku, sebab aku berharap
bahwa melalui doa-doamu aku akan
dikaruniakan kepadamu.
23Epafras, teman setahananku di dalam

Kristus YESUS, menyalami engkau,
24 juga Markus, Aristarkhus, Demas, dan

Lukas, teman-teman sekerjaku.



FILEMON 1.25 4
25Anugerah Tuhan kita YESUS Kristus

bersama rohmu! Amin.



Ibrani

1
1Allah (Elohim - 2316), setelah berbicara
dalam banyak kesempatan dan dengan

berbagai cara pada zaman dahulu kepada para
leluhur melalui para nabi,
2 pada masa terakhir ini Dia berbicara kepada

kita di dalam Putra, yang telah Dia tetapkan
sebagai ahli waris segala sesuatu; melalui-Nya
pula, Dia telah menjadikan zaman-zaman.
3Dia yang merupakan pancaran kemuliaan

dan gambaran sempurna dari hakikat-Nya, dan
yang menopang segala sesuatu dengan firman
kuasa-Nya, setelah mengerjakan penyucian
dosa-dosa kita melalui diri-Nya, Dia duduk di
sebelah kanan Yang Mahaagung di tempat
yang tinggi.
4Dengan menjadi jauh lebih tinggi daripada

para malaikat, Dia telah mewarisi Nama yang
jauh lebih unggul daripada mereka.
5Sebab, kepada siapakah di antara para

malaikat Dia pernah berkata, "Engkaulah
Putra-Ku; hari ini Aku telah memperanakkan
Engkau," dan lagi, "Aku akan menjadi Bapa
bagi-Nya, dan Dia akan menjadi Putra
bagi-Ku."?



IBRANI 1.6–12 2
6Dan lagi, ketika Dia membawa Putra sulung

itu ke dalam dunia ini, Dia berkata, "Maka
hendaklah seluruh malaikat Allah (Elohim -
2316) menyembah kepada-Nya!"
7Dan kepada para malaikat memang

Dia berkata, "Siapakah yang menjadikan
para malaikat-Nya sebagai roh, dan para
pelayan-Nya sebagai kobaran api?"
8Namun kepada Sang Putra, "Takhta-Mu,

ya Allah (Elohim - 2316), sampai selama-
lamanya. Tongkat kebenaran itulah tongkat
kerajaan-Mu.
9Engkau mencintai kebenaran dan membenci

kedurhakaan, karena itulah Allah (Elohim -
2316), Allah-Mu (Elohim-Mu - 2316), telah
mengurapi Engkau dengan minyak kesukaan
melebihi mereka yang bermitra dengan-Mu."
10Dan, "Engkau, ya Tuhan, pada awalnya

Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan
langit adalah karya tangan-Mu.
11Mereka itu akan lenyap, tetapi Engkau

akan tetap ada; dan segalanya akan menjadi
usang seperti jubah,
12 dan Engkau akan menggulung mereka

seperti kerudung, dan mereka akan
diubah. Namun Engkau tetap sama, dan
tahun-tahun-Mu tidak akan berakhir."



IBRANI 1.13–2.4 3
13Dan kepada siapa di antara para

malaikat Dia pernah berkata, "Duduklah di
sebelah kanan-Ku, sampai Aku membuat
musuh-musuh-Mu tumpuan kaki-Mu!"
14Bukankah mereka semua adalah roh-roh

yang melayani, yang diutus untuk pelayanan
sehubungan dengan mereka yang akan segera
mewarisi keselamatan?

2
1Oleh sebab itu, kita seharusnya lebih lagi
memberikan perhatian terhadap hal-hal

yang telah didengar, supaya kita tidak akan
terhanyut.
2Sebab jika firman yang telah diucapkan

melalui para malaikat itu telah menjadi teguh,
dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan
menerima balasan yang pantas,
3 bagaimanakah kita akan luput, jika

menyia-nyiakan keselamatan yang demikian
besar, yang awalnya difirmankan oleh Tuhan,
yang setelah menerimanya hal itu diteguhkan
kepada kita oleh mereka yang mendengarnya,
4 karena Allah (Elohim - 2316) turut bersaksi

dengan tanda-tanda dan juga keajaiban-
keajaiban dan berbagai mukjizat, bahkan
dengan pembagian Roh Kudus sesuai dengan
kehendak-Nya.



IBRANI 2.5–10 4
5Sebab bukan bagi para malaikat Dia telah

menaklukkan dunia yang akan datang, yang
tentangnya kita membicarakannya;
6 tetapi seseorang di suatu nas telah bersaksi

sungguh-sungguh, ketika berkata: "Apakah
manusia, sehingga Engkau mengingatnya,
atau, anak manusia, sehingga Engkau
memedulikan dia?
7Engkau telah membuat dia sedikit lebih

rendah daripada para malaikat, Engkau
telah memahkotai dia dengan kemuliaan dan
hormat, dan Engkau telah menempatkan dia
di atas karya tangan-Mu;
8Engkau telah menaklukkan segala

sesuatu di bawah kakinya." Sebab dalam
menaklukkan segala sesuatu kepadanya, Dia
tidak membiarkan satu hal pun yang tidak
takluk kepadanya. Tetapi sekarang kita belum
melihat segala sesuatu yang telah ditaklukkan
kepadanya.
9Namun kita melihat YESUS yang dimahkotai

kemuliaan dan hormat, setelah dibuat sedikit
lebih rendah daripada para malaikat melalui
penderitaan kematian, sehingga dalam
anugerah Allah (Elohim - 2316) Dia dapat
merasakan kematian ganti semua orang.
10Sebab, layaklah bagi-Nya, yang oleh-Nya

segala sesuatu dan melalui-Nya segala



IBRANI 2.11–16 5

sesuatu ada, yang menuntun banyak anak
ke dalam kemuliaan Penguasa keselamatan
mereka, melalui penderitaan-penderitaan
untuk menyempurnakan.
11Sebab, baik Dia yang menguduskan

maupun mereka yang dikuduskan, semuanya
berasal dari satu; karena alasan itulah, Dia
tidak malu menyebut mereka saudara-saudara
12 ketika berkata, "Aku akan memberitakan

Nama-Mu kepada saudara-saudara-Ku; Aku
akan memuji-muji Engkau di tengah-tengah
jemaat."
13Dan lagi, "Aku akan menaruh kepercayaan

atasnya." Dan lagi, "Lihatlah, Aku dan
anak-anak kecil yang telah Allah (Elohim -
2316) berikan kepada-Ku."
14Selanjutnya, karena anak-anak kecil itu

telah memiliki persekutuan daging dan darah,
maka Dia sendiri dengan cara yang sama telah
ambil bagian dalam hal yang sama, sehingga
melalui kematian, Dia dapat memusnahkan dia
yang memiliki kuasa atas maut, yaitu si iblis;
15 bahkan Dia dapat membebaskan mereka,

siapa saja yang menjadi korban perbudakan
dalam ketakutan akan kematian di sepanjang
hidupnya.
16Sebab sesungguhnya, Dia menaruh

perhatian bukan terhadap para malaikat,



IBRANI 2.17–3.4 6

sebaliknya, Dia menaruh perhatian terhadap
keturunan Abraham.
17 Itulah sebabnya, dalam segala hal Dia

harus dijadikan sama dengan saudara-saudara,
supaya Dia dapat menjadi seorang Imam
Besar yang penuh kemurahan dan yang setia
terhadap Allah (Elohim - 2316), sehingga
dosa-dosa umat dapat diperdamaikan.
18Sebab oleh-Nya, Dia sendiri telah

menderita ketika dicobai, dengan demikian
Dia mampu menolong mereka yang sedang
dicobai.

3
1Oleh karena itu hai saudara-saudara
yang kudus, yang menjadi mitra panggilan

surgawi, pandanglah Rasul dan Imam Besar
pengakuan kita, Kristus YESUS,
2 yang setia kepada Dia yang telah

menetapkan-Nya, sebagaimana juga Musa
dalam keseluruhan bait-Nya.
3Sebab Dia ini telah dianggap layak

akan kemuliaan yang lebih besar daripada
Musa, sama seperti seseorang yang telah
membangun rumah memiliki kehormatan lebih
daripada rumah itu.
4Sebab setiap rumah dibangun oleh

seseorang, dan Dia yang telah membangun
segala sesuatu adalah Allah (Elohim - 2316).



IBRANI 3.5–12 7
5Dan Musa benar-benar setia di dalam

seluruh bait-Nya seperti seorang pelayan,
sebagai suatu kesaksian yang akan
dipercakapkan;
6 tetapi Kristus selaku Putra atas bait-Nya,

yang bait-Nya itu adalah kita, hanya apabila
kita memegang teguh keyakinan dan
kemegahan pengharapan itu sampai pada
akhirnya.
7Oleh karena itu, sebagaimana Roh Kudus

berkata, "Hari ini, jika kamu mendengar
suara-Nya,
8 jangan keraskan hatimu seperti di dalam

pemberontakan pada waktu pencobaan di
padang gurun,
9 di tempat para leluhurmu telah mencobai

Aku, mereka telah menguji Aku, dan mereka
telah melihat perbuatan-perbuatan-Ku empat
puluh tahun.
10Sebab itulah Aku murka terhadap generasi

itu dan berkata: Mereka selalu disesatkan di
dalam hatinya, dan mereka tidak memahami
jalan-jalan-Ku;
11 betapa Aku telah bersumpah di dalam

murka-Ku, seandainya mereka dapat masuk ke
dalam perhentian-Ku."
12 Perhatikanlah, hai saudara-saudara,

supaya jangan sampai ada dalam seorang



IBRANI 3.13–19 8

pun dari kamu suatu hati yang jahat berupa
ketidakpercayaan, sehingga berpaling dari
Allah (Elohim - 2316) yang hidup.
13Tetapi teguhkanlah dirimu setiap hari,

selama masih dikatakan, "Hari ini," supaya
jangan ada seorang pun dari antara kamu
dikeraskan hatinya oleh tipu daya dosa.
14Sebab kita telah menjadi orang yang

bermitra dengan Kristus, hanya apabila kita
dapat memegang teguh awal dari dasar
keyakinan itu sampai pada akhirnya.
15Di dalamnya dikatakan, "Hari ini, jika

kamu mendengar suara-Nya, jangan keraskan
hatimu, seperti di dalam pemberontakan itu."
16Sebab, siapakah yang mendengar, mereka

telah menghasut? Betapa pun tidak semua
orang yang telah keluar dari Mesir melalui
Musa.
17Dan kepada siapakah Dia murka selama

empat puluh tahun? Bukankah kepada
mereka yang telah berdosa, yang mayatnya
bergelimpangan di padang gurun?
18Dan kepada siapa Dia telah bersumpah

agar mereka tidak dapat masuk ke dalam
tempat perhentian-Nya, selain kepada mereka
yang tidak taat?
19Maka kita melihat, bahwa mereka tidak

dapat masuk karena ketidakpercayaan.
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4
1Selanjutnya, biarlah kita menjadi takut,
supaya tentang janji yang ditinggalkan

untuk masuk ke dalam perhentian-Nya,
jangan ada seseorang di antara kamu yang
menganggap kurang.
2Sebab, kita yang telah diinjili adalah sama

seperti mereka juga, kecuali bahwa firman
pemberitaan itu tidak menguntungkan mereka
karena tidak dipadukan dengan iman dalam
diri mereka yang telah mendengarkan.
3Sebab, kita yang telah percaya, kita sedang

masuk ke dalam perhentian, seperti yang telah
Dia katakan, "Betapa Aku telah bersumpah
dalam murka-Ku, seandainya mereka dapat
masuk ke dalam perhentian-Ku," sekalipun
pekerjaan-pekerjaan itu sudah terjadi sejak
permulaan dunia.
4Sebab Dia pernah berfirman di suatu nas

tentang hari ketujuh, demikian, "Maka Allah
(Elohim - 2316) beristirahat pada hari ketujuh
dari segala pekerjaan-Nya."
5Dan lagi dalam nas itu, "Seandainya mereka

dapat masuk ke dalam perhentian-Ku."
6 Jadi kemudian, hal itu ditinggalkan supaya

beberapa orang dapat masuk ke dalamnya, dan
mereka yang terlebih dahulu diinjili, mereka
gagal masuk oleh karena ketidaktaatan.
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7 Lagi, dia menetapkan suatu hari, "Hari

ini," dengan berfirman melalui Daud, setelah
sekian lama waktunya, sama seperti yang
telah difirmankan, "Pada hari ini, jika kamu
mendengar suara-Nya, janganlah keraskan
hatimu!"
8Sebab, jika Yosua telah membuat mereka

beristirahat, maka Dia tidak akan berbicara
tentang hari yang lain sesudah hal-hal itu.
9 Jadi, masih ditinggalkan suatu Sabat

perhentian bagi umat Allah (Elohim - 2316).
10Sebab, siapa yang masuk ke dalam

perhentian-Nya, maka dia telah berhenti dari
pekerjaan-pekerjaannya, sama seperti Allah
(Elohim - 2316) dari pekerjaan-pekerjaan-Nya.
11Oleh karena itu, biarlah kita bergegas

untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya
jangan ada seorang pun yang jatuh ke dalam
contoh yang sama dari ketidaktaatan.
12Sebab, firman Allah (Elohimlah - 2316)

yang hidup dan berkuasa dan lebih tajam
daripada pedang bermata dua mana pun, dan
yang menusuk hingga memisahkan jiwa dan
roh juga sendi-sendi dan sumsum, dan yang
sanggup membedakan pikiran-pikiran dan
niat-niat hati;
13 dan tidak ada makhluk yang tersembunyi

di hadapan-Nya, sebaliknya, segala sesuatu



IBRANI 4.14–5.3 11

telanjang dan terbuka di mata Dia yang
dengannya ada perhitungan bagi kita.
14Selanjutnya, karena mempunyai seorang

imam besar yang agung yang telah melintasi
langit, yaitu YESUS Putra Allah (Elohim -
2316), maka kita dapat berpegang teguh akan
pengakuan itu.
15Sebab kita tidak memiliki imam besar yang

tidak berkuasa untuk bersimpati terhadap
kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya, yang
telah dicobai dalam segala hal, sesuai dengan
rupa kita, dengan tanpa dosa.
16Sebab itu, kita dapat menghampiri takhta

anugerah dengan keyakinan, supaya kita dapat
menerima rahmat dan dapat menemukan
anugerah untuk pertolongan yang tepat waktu.

5
1Sebab setiap imam besar yang diangkat
dari antara manusia, dia ditetapkan

mewakili manusia terhadap Allah (Elohim -
2316), supaya dia dapat mempersembahkan
baik persembahan-persembahan maupun
kurban-kurban demi dosa,
2 agar mampu berbelas kasihan kepada

mereka yang tidak paham dan yang tersesat,
sebab, dia sendiri juga dilingkupi kelemahan.
3Dan karena hal itulah dia wajib

mempersembahkan demi dosa, sama seperti
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yang berkenaan dengan umat, demikian pula
yang berkenaan dengan dirinya sendiri.
4Dan tidak ada seorang pun yang mengambil

kehormatan bagi dirinya sendiri, kecuali dia
yang dipanggil oleh Allah (Elohim - 2316),
sebagaimana pula Harun.
5Demikian pula Kristus tidak memuliakan

diri-Nya sendiri untuk menjadi Imam Besar,
melainkan Dia yang telah berfirman kepada-
Nya, "Engkaulah Putra-Ku, pada hari ini Aku
telah memperanakkan Engkau."
6Sebagaimana Dia juga berfirman di dalam

nas yang lain, "Engkau adalah Imam untuk
selamanya menurut peraturan Melkisedek."
7Dia yang dalam hari-hari jasmani-Nya

mempersembahkan dan telah didengarkan dari
kesalehan-Nya, baik doa maupun permohonan
dengan ratap tangis dan air mata, kepada
Dia, yang sanggup menyelamatkan-Nya dari
kematian.
8Sekalipun dengan menjadi seorang Putra,

Dia telah belajar melalui apa yang pernah Dia
derita, ketaatan;
9 dan setelah disempurnakan, Dia menjadi

sumber keselamatan kekal bagi mereka yang
menaati Dia,
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10 dengan ditunjuk sebagai Imam Besar oleh

Allah (Elohim - 2316), menurut peraturan
Melkisedek.
11Mengenai Dia, ada banyak perkara pada

kami, dan sulit untuk dikatakan, karena kamu
telah menjadi lamban dalam pendengaran.
12Sebab, sekalipun menurut waktu

seharusnya menjadi para pengajar, kamu
masih lagi punya kebutuhan beberapa orang
untuk mengajari kamu prinsip-prinsip dasar
firman Allah (Elohim - 2316), dan kamu telah
menjadi orang yang mempunyai kebutuhan
akan susu dan bukan makanan keras;
13 sebab, setiap orang yang masih hidup dari

susu, tidak cakap di dalam firman kebenaran,
karena ia masih kanak-kanak.
14Tetapi makanan keras adalah untuk orang-

orang dewasa, yang memiliki kepekaan yang
terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan
yang baik dan yang jahat.

6
1Karena itu, dengan membiarkan firman
yang mendasar tentang Kristus, kita

dapat dipimpin menuju kedewasaan, yang
tidak lagi meletakkan pondasi pertobatan dari
perbuatan-perbuatan yang mati, dan iman
kepada Allah (Elohim - 2316)
2 tentang ajaran baptisan-baptisan dan

tentang penumpangan tangan dan tentang
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kebangkitan yang mati serta tentang hukuman
kekal.
3Dan kita akan melakukan hal ini, hanya jika

Allah (Elohim - 2316) mengizinkan.
4Sebab, mustahillah orang-orang yang satu

kali pernah diterangi, yang merasakan karunia
surgawi, dan yang menjadi mitra Roh Kudus,
5 dan yang mengecap firman Allah (Elohim -

2316) yang baik, serta mukjizat-mukjizat masa
yang akan datang,
6 lalu ketika murtad, memperbarui diri

lagi dalam pertobatan dengan menyalibkan
kembali Putra Allah (Elohim - 2316) ganti diri
mereka dan menghina-Nya di muka umum.
7Sebab, tanah yang menyerap air hujan

yang sering turun ke atasnya, dan yang
menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang
berguna baginya karena dia pun tergarap, ia
sedang berbagi berkat dari Allah (Elohim -
2316).
8Tetapi ketika menghasilkan semak duri

dan belukar yang tidak berharga, maka ia
dekat pada kutuk yang akhirnya menuju
pembakaran.
9Namun mengenai kamu, hai yang terkasih,

kami telah diyakinkan akan hal-hal yang
lebih baik, bahkan hal-hal yang termasuk
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keselamatan, kalaupun kita mengatakan
demikian.
10Sebab Allah (Elohim - 2316) bukannya tidak

adil, sehingga Dia melupakan pekerjaanmu
dan jerih payah kasih yang telah kamu
perlihatkan demi nama-Nya, dengan telah
melayani orang-orang kudus dan dengan terus
melayani.
11Namun kami menginginkan, setiap kamu

memperlihatkan ketekunan yang sama
terhadap kepastian pengharapan sampai pada
akhirnya,
12 supaya kamu tidak lamban, melainkan

menjadi para peneladan yang mewarisi
janji-janji melalui iman dan kesabaran.
13Sebab Allah (Elohim - 2316), ketika

berjanji kepada Abraham, karena Dia tidak
mempunyai apa pun yang lebih tinggi demi
untuk bersumpah, maka Dia bersumpah demi
diri-Nya sendiri
14 sambil berkata, "Ketika memberkati,

sesungguhnya Aku akan memberkati engkau,
dan ketika melipatgandakan, Aku akan
melipatgandakan engkau."
15Maka demikianlah, dengan bersabar, ia

telah memperoleh janji itu.
16Sebab manusia memang bersumpah demi

sesuatu yang lebih tinggi, dan bagi mereka
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sumpah itu sebagai penegasan yang terakhir
dari segala perbantahan.
17Dalam kelimpahannyalah, Allah (Elohim

- 2316), yang bermaksud memperlihatkan
kepada para ahli waris janji dari rencana-Nya
yang tidak berubah, menjamin dengan sebuah
sumpah,
18 agar oleh dua kenyataan yang tidak

dapat berubah, yang dengannya mustahil
Allah (Elohim - 2316) berdusta, kita yang
mencari perlindungan untuk menggenggam
pengharapan yang disediakan sebelumnya,
boleh mendapatkan penghiburan yang kuat,
19 yang kita dapatkan seperti sebuah jangkar

bagi jiwa, yang pasti dan juga teguh, dan yang
masuk ke bagian dalam dari tabir,
20 ke tempat YESUS masuk, sebagai Perintis

bagi kita, ketika menjadi Imam Besar sampai
selamanya menurut peraturan Melkisedek.

7
1Sebab Melkisedek inilah Raja Salem
Imam Allah (Elohim - 2316) Yang

Mahatinggi, yang menyongsong Abraham
ketika kembali dari penaklukan raja-raja, dan
yang memberkati dia;
2 kepadanya juga Abraham memberikan

sepersepuluh dari semuanya. Yang di satu
sisi pertama-tama ditafsirkan sebagai Raja
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Kebenaran, kemudian di sisi lain juga sebagai
Raja Salem, yang artinya Raja Damai.
3Dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah,

juga tanpa permulaan waktu, dan tanpa
mempunyai akhir kehidupan, namun karena
dijadikan serupa Putra Allah (Elohim - 2316),
Dia tetap tinggal sebagai imam sampai
seterusnya.
4Dan lihatlah betapa besarnya dia ini, yang

kepadanya Abraham, leluhur itu, bahkan
memberikan sepersepuluh dari jarahannya.
5Dan sesungguhnya, mereka dari antara

anak-anak Lewi yang menerima jabatan
imam, mereka memiliki perintah untuk
mengumpulkan persepuluhan umat menurut
torat, mereka adalah saudara-saudaranya,
meskipun berasal dari kandung benih
Abraham.
6Namun dia, yang tidak segaris silsilah

dengan mereka, dia telah mengumpulkan
persepuluhan Abraham, dan dia yang memiliki
janji-janji itu, ia telah memberkati.
7Dan tanpa segala pertentangan, yang lebih

rendah diberkati oleh yang lebih tinggi.
8Dan di sini sebenarnya manusia yang dapat

mati menerima persepuluhan, tetapi supaya
diberi kesaksian bahwa di sana dia hidup.
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9Dan sebagaimana firman mengatakan,

melalui Abraham, Lewi yang menerima
persepuluhan pun dipungut persepuluhan.
10Sebab ia masih berada di dalam

kandung benih leluhur itu, ketika Melkisedek
menyongsongnya.
11Selanjutnya, jika memang kesempurnaan

adalah melalui keimaman Lewi, karena atas
dasar itulah torat telah disahkan oleh umat,
apa perlunya seorang imam lain masih muncul
menurut peraturan Melkisedek, dan tidak
dikatakan menurut peraturan Harun?
12Sebab ketika keimaman diubah, maka

terjadilah juga perubahan torat atas dasar
kebutuhan.
13Sebab Ia yang atas-Nya hal-hal ini

dikatakan, Dia bergabung dengan suku yang
lain, yang dari padanya tidak ada seorang
pun yang pernah memberi perhatian kepada
mezbah.
14Sebab sudah jelas, bahwa Tuhan kita

berasal dari Yehuda, mengenai suku itu Musa
tidak pernah mengatakan apa pun tentang
keimaman.
15Dan adalah jauh lebih nyata lagi, jika

menurut kesamaan Melkisedek muncul
seorang imam lain,
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16 yang telah datang tidak menurut

torat perintah yang bersifat kedagingan,
melainkan menurut kuasa hidup yang tidak
berkesudahan.
17Sebab Dia memberi kesaksian, "Engkau

adalah Imam untuk selamanya menurut
peraturan Melkisedek."
18Sebab memang pembatalan terjadi karena

perintah yang mendahuluinya itu lemah dan
tidak bermanfaat.
19Sebab torat tidak menyempurnakan suatu

pun, selain sebuah perkenalan akan suatu
pengharapan yang lebih baik, yang melaluinya
kita mendekat kepada Allah (Elohim - 2316).
20Dan karena hal ini seperti tidak terjadi

tanpa sumpah;
21 sebab memang mereka menjadi imam

tanpa sumpah, tetapi Dia dengan sumpah,
melalui Dia yang berfirman kepada-Nya,
"Tuhan (YAHWEH - 2962) telah bersumpah
dan Dia tidak akan menyesal: Engkau adalah
Imam untuk selamanya menurut peraturan
Melkisedek."
22Sedemikian besar itulah YESUS telah

menjadi jaminan dari sebuah perjanjian yang
lebih kuat.
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23Dan mereka yang menjadi imam memang

ada banyak, sebab untuk melanjutkannya
mereka terhalang oleh kematian.
24Namun Dia mempunyai keimaman yang

tidak dapat beralih, karena Dia tinggal tetap
untuk selamanya.
25Dan karena itu, Dia berkuasa untuk

menyelamatkan dengan sempurna mereka
yang datang mendekat kepada Allah (Elohim
- 2316), melalui Dia yang hidup senantiasa
untuk menjadi pengantara bagi mereka.
26Sebab Imam Besar seperti itulah yang

sesuai bagi kita: yang kudus, tanpa salah,
tanpa cacat, yang terpisah dari orang-orang
berdosa, dan lebih tinggi daripada langit yang
telah ada;
27 yang tidak mempunyai keperluan

sehari-hari sama seperti imam-imam besar
sebelumnya, mempersembahkan kurban
ganti dosa-dosanya sendiri, kemudian ganti
dosa-dosa umat. Sebab Dia telah melakukan
hal itu sekali untuk selamanya, dengan
mempersembahkan diri-Nya sendiri.
28Sebab torat menetapkan manusia sebagai

imam besar yang mempunyai kelemahan,
tetapi firman sumpah yang sesudah torat,
menetapkan Putra yang menjadikan diri-Nya
sempurna sampai selamanya.
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8
1Dan, kesimpulan atas hal-hal yang telah
dibicarakan itu ialah, kita mempunyai

seorang Imam Besar yang sedemikian itu,
yang duduk di sebelah kanan takhta Yang
Mahaagung di surga,
2 seorang pelayan dari ruang kudus dan

tabernakel sejati, yang telah Tuhan (YAHWEH
- 2962) bangun, dan bukan manusia.
3Sebab, setiap imam besar ditetapkan

untuk mempersembahkan baik persembahan
maupun kurban, karena itu Dia juga
perlu mempunyai sesuatu yang dapat Dia
persembahkan.
4Sebab, jika memang Dia ada di bumi, Dia

tidak akan menjadi seorang imam, karena
ada para imam yang mempersembahkan
persembahan menurut torat;
5 yang beribadah menurut contoh dan

bayangan dari hal-hal surgawi, sama seperti
Musa telah diperintahkan, ketika akan segera
mendirikan tabernakel; sebab Dia berfirman,
"Perhatikanlah, agar engkau membuat
semuanya itu menurut contoh yang telah
diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu."
6Namun sekarang, Dia telah mendapatkan

suatu pelayanan yang lebih agung, betapa
besarnya pula Dia yang menjadi pengantara
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dari perjanjian yang lebih kuat, yang disahkan
atas janji-janji yang lebih baik.
7Sebab jika yang pertama itu tidaklah

bercacat, maka tidak akan dicari lagi sebuah
tempat untuk yang kedua.
8Sebab setelah ditemukan kesalahan pada

mereka, Dia berfirman, "Lihatlah, hari-harinya
tiba," Tuhan (YAHWEH - 2962) berfirman, "dan
Aku akan mengadakan perjanjian baru atas
keluarga Israel dan atas keluarga Yehuda,
9 bukan seperti perjanjian yang telah Aku

buat dengan leluhur mereka pada hari tatkala
Aku menggenggam tangan mereka untuk
mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, yang
karena mereka tidak tetap tinggal dalam
perjanjian-Ku, Aku pun telah mengabaikan
mereka," Tuhan (YAHWEH - 2962) berfirman.
10 "Karena inilah perjanjian yang ingin Aku

buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari
itu," Tuhan (YAHWEH - 2962) berfirman,
"untuk memberikan hukum-hukum-Ku ke
dalam akal budi mereka dan Aku akan
menuliskannya pada hati mereka dan Aku akan
menjadi Allah (Elohim - 2316) bagi mereka,
dan mereka akan menjadi umat bagi-Ku.
11Dan mereka sekali-kali tidak akan lagi

mengajar tiap-tiap sesamanya dan tiap-tiap
saudaranya, dengan mengatakan: Kenallah



IBRANI 8.12–9.4 23

Tuhan (YAHWEH - 2962)! Sebab semua orang,
dari yang kecil di antara mereka hingga yang
besar di antara mereka, akan mengenal Aku.
12Sebab Aku akan berbelaskasihan atas

ketidakbenaran mereka, dan Aku sekali-kali
tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka
dan kedurhakaan-kedurhakaan mereka."
13Dengan mengatakan, "Baru," Dia telah

membuat yang pertama menjadi usang. Dan
apa yang menjadi usang dan menjadi tua,
sudah dekat pada kemusnahannya.

9
1Oleh karena itu, sesungguhnya
tabernakel yang pertama pun mempunyai

peraturan-peraturan ibadah dan ruang kudus
duniawi.
2Sebab tabernakel telah dipersiapkan:

pertama, tempat terdapatnya kaki pelita dan
meja serta tempat sajian roti-roti, yang disebut
ruang kudus.
3Dan yang kedua, di belakang tirai

tabernakel, yang disebut ruang mahakudus,
4 yang mempunyai mezbah pedupaan dari

emas, dan tabut perjanjian yang seluruh
sisinya disalut dengan emas, yang di dalamnya
terdapat buli-buli dari emas yang berisi manna,
dan tongkat Harun yang bertunas, serta loh
batu bertuliskan perjanjian;
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5 dan di atasnya kerub-kerub kemuliaan

menaungi tutup pendamaian; tentang
hal itu, sekarang bukan waktunya untuk
membicarakan secara terperinci.
6Dan dengan dipersiapkannya hal-hal itu

sedemikian rupa, imam-imam sepanjang
waktu memang memasuki tabernakel yang
pertama itu untuk melaksanakan pelayanan
ibadah.
7Namun ke dalam yang kedua, hanya imam

besar, sekali setahun, bukan tanpa darah,
yang ia persembahkan ganti dirinya sendiri
dan ganti dosa-dosa ketidakhati-hatian umat.
8Dengan ini Roh Kudus menjelaskan, bahwa

jalan dari ruang kudus itu belum dinyatakan,
selama tabernakel yang pertama itu masih
berdiri.
9 Itu adalah kiasan yang dinyatakan

untuk masa sekarang, yang berdasarkan
hal itu persembahan dan juga kurban
dipersembahkan, sekalipun secara hati nurani
tidak dapat menyempurnakan orang yang
beribadah.
10Hal itu hanyalah mengenai makanan dan

minuman, dan berbagai macam pembasuhan,
juga peraturan-peraturan kedagingan yang
dibebankan atas mereka sampai pada waktu
pembaruan.
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11Dan ketika datang, Kristus, Imam Besar,

akan hal-hal yang baik yang akan datang,
melalui tabernakel yang lebih besar dan yang
lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan
manusia, yakni bukannya ciptaan,
12 juga bukan dengan cara membawa darah

domba jantan dan darah anak lembu, tetapi
dengan membawa darah-Nya sendiri, Dia telah
masuk satu kali untuk selamanya ke dalam
tempat kudus, untuk memperoleh penebusan
kekal.
13Sebab jika darah domba jantan dan lembu

jantan, serta abu lembu muda yang memerciki
mereka yang najis itu, dapat menguduskan
sehingga suci secara lahiriah,
14 betapa lebihnya darah Kristus, yang melalui

Roh yang kekal telah mempersembahkan
diri-Nya sendiri tanpa cacat kepada Allah
(Elohim - 2316), akan menyucikan hati
nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang
mati, untuk beribadah kepada Allah (Elohim -
2316) yang hidup.
15Dan karena itulah Dia menjadi pengantara

dari suatu perjanjian yang baru, sehingga,
melalui kematian yang telah terjadi untuk
penebusan akibat pelanggaran-pelanggaran di
bawah perjanjian yang pertama, mereka yang
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telah dipanggil, boleh menerima janji warisan
yang kekal.
16Sebab di mana ada wasiat, kematian orang

yang membagi warisan itu harus dipastikan.
17Sebab, sebuah wasiat adalah sah atas

mereka yang meninggal, karena selama orang
yang membaginya masih hidup, hal itu tidak
memiliki kekuatan.
18Demikianlah, maka wasiat yang pertama

itu tidak disahkan tanpa darah,
19 karena semua perintah yang telah

diucapkan oleh Musa sesuai torat kepada
seluruh umat itu harus dengan membawa
darah anak lembu dan domba jantan beserta
air dan bulu domba merah serta hisop, ia
sendiri harus memerciki baik kitab maupun
seluruh umat itu,
20 dengan mengatakan, "Inilah darah

perjanjian yang telah Allah (Elohim - 2316)
perintahkan kepada kamu."
21Dan dia memerciki dengan darah, baik

tabernakel maupun seluruh peralatan ibadah
secara demikian.
22Dan hampir segala sesuatu disucikan

dengan darah menurut torat; dan tanpa
penumpahan darah, pengampunan tidak
terjadi.
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23Oleh karena itu, memang suatu keharusan

bahwa tiruan-tiruan dari hal-hal yang ada
di surga ditahirkan dengan hal-hal ini;
namun hal-hal surgawi itu sendiri, dengan
kurban-kurban yang lebih baik daripada hal-hal
ini.
24Sebab Kristus telah masuk bukannya ke

dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan
manusia, yang mirip dengan yang asli, tetapi
ke dalam surga itu sendiri, sehingga sekarang
tampil di hadirat Allah (Elohim - 2316) demi
kita;
25 bukan supaya berkali-kali Dia

mempersembahkan diri-Nya sendiri,
sebagaimana imam besar setiap tahun masuk
ke dalam ruang kudus dengan darah yang lain.
26Sebab, seharusnyalah Dia berulang-ulang

menderita sejak permulaan dunia, tetapi
sekarang sekali saja pada akhir zaman, Dia
telah dinyatakan sebagai penghapus dosa
melalui pengurbanan diri-Nya.
27Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia

untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu
penghakiman;
28 demikian pulalah Kristus yang dikurbankan

satu kali untuk menanggung dosa banyak
orang, pada kali yang kedua, dengan tanpa
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dosa Dia akan tampak kepada mereka yang
menanti-nantikan Dia untuk keselamatan.

10
1Sebab torat, sekalipun mengandung
bayangan hal-hal baik yang akan segera

datang, ia sendiri bukanlah gambar dari hal-hal
itu. Setiap tahun, dengan kurban-kurban yang
sama yang mereka persembahkan secara
terus-menerus, hal itu tidak pernah dapat
menyempurnakan mereka yang datang.
2Karenanya, tidakkah hal-hal itu akan

berhenti dipersembahkan, berhubung mereka
yang beribadah tidak seorang pun masih
memiliki kesadaran akan dosa setelah satu kali
ditahirkan,
3malah setiap tahun dalam hal-hal itu selalu

ada peringatan akan dosa-dosa.
4Sebab, mustahil darah lembu jantan dan

kambing jantan menghapuskan dosa-dosa.
5Karena itu, ketika datang ke dunia ini Dia

berkata, "Engkau tidak mengingini kurban dan
persembahan, tetapi Engkau menyediakan
tubuh bagi-Ku;
6Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran

dan kurban penghapus dosa.
7 Lalu Aku berkata: Lihatlah, Aku datang --di

dalam gulungan kitab telah tertulis mengenai
Aku-- untuk melakukan kehendak-Mu, ya
Allah-Ku (Elohim - 2316)!"
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8Ketika di atas mengatakan, "Engkau tidak

mengingini bahkan tidak berkenan akan
kurban dan persembahan dan kurban-kurban
bakaran dan kurban penghapus dosa, yang
dipersembahkan berdasarkan torat,"
9 lalu Dia berkata, "Lihatlah, Aku datang

untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah
(Elohim - 0)," maka Dia sedang meruntuhkan
yang pertama supaya Dia dapat menegakkan
yang kedua;
10 yang oleh-Nya kita berada dalam kehendak

yang telah dikuduskan melalui persembahan
tubuh YESUS Kristus, sekali untuk selamanya.
11Dan sesungguhnya setiap imam terus

menerus berdiri tiap-tiap hari untuk
menyelenggarakan pelayanan dan dengan
berulang-ulang mempersembahkan kurban-
kurban yang sama, yang tidak pernah dapat
menghapuskan dosa-dosa.
12Namun Dia, sesudah mempersembahkan

satu kurban karena dosa-dosa, Dia duduk di
sebelah kanan Allah (Elohim - 2316) untuk
selamanya.
13Selebihnya, sambil menanti sampai para

musuh-Nya telah diletakkan sebagai tumpuan
kaki-Nya.
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14Sebab, oleh satu persembahan Dia telah

menyempurnakan mereka yang dikuduskan,
sampai selamanya.
15Dan Roh Kudus pun memberi kesaksian

kepada kita, karena sesudah mengatakan
sebelumnya,
16 "Inilah perjanjian yang akan Aku buat

dengan mereka sesudah waktu itu," *
(YAHWEH - 2962) berfirman, "Ketika
memberikan torat-Ku pada hati mereka, Aku
juga akan menuliskannya pada akal budi
mereka;
17 dan Aku sekali-kali tidak akan teringat lagi

akan dosa-dosa mereka dan kedurhakaan-
kedurhakaan mereka."
18Dan di mana ada pengampunan akan

hal-hal itu, maka tidak ada lagi kurban
penghapus dosa.
19Oleh karena itu hai saudara-saudara,

karena memiliki keyakinan di dalam darah
YESUS, sebagai jalan masuk ke ruang kudus,
20 yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai

jalan yang baru dan yang hidup, melalui tabir,
yaitu tubuh-Nya sendiri,
21 dan karena memiliki seorang Imam Besar

atas bait Allah (Elohim - 2316),
22marilah kita mendekat dengan hati yang

tulus, dalam jaminan iman yang teguh.
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Dengan dibersihkannya hati dari hati nurani
yang jahat, dan dengan dibasuhnya tubuh
dengan air yang murni,
23marilah kita memegang teguh pengakuan

pengharapan yang tiada terombang-ambing,
karena Dia yang berjanji adalah setia.
24Dan marilah kita memerhatikan seorang

terhadap yang lain sebagai dorongan kasih
dan perbuatan baik,
25 dengan tidak mengabaikan pertemuan

ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan
beberapa orang, malah sebaliknya dengan
semakin saling menasihati sebagaimana kamu
melihat harinya sudah semakin mendekat.
26Sebab, apabila kita dengan sengaja berbuat

dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh
akan kebenaran, maka bagi dosa tidak ada lagi
tersedia pengurbanan,
27melainkan suatu gambaran masa depan

yang menakutkan tentang penghakiman dan
kecemburuan yang menyala-nyala yang akan
segera melahap para penentang.
28Seseorang yang menolak torat Musa, mati

tanpa belas kasihan atas dasar dua atau tiga
orang saksi;
29 betapa beratnya hukuman yang kamu kira

akan dianggap pantas atas dia yang telah
menginjak-injak Putra Allah (Elohim - 2316)
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dan yang telah menganggap najis darah
perjanjian dan yang telah menghina Roh
anugerah yang oleh-Nya dia telah dikuduskan?
30Sebab kita telah mengenal Dia yang

mengatakan, "Pembalasan adalah hak-Ku,
Aku akan mengganjarnya," * (YAHWEH - 0)
berfirman. Dan lagi, "Tuhan (YAHWEH - 2962)
akan menghakimi umat-Nya."
31Mengerikan, sekiranya jatuh ke dalam

tangan Allah (Elohim - 2316) yang hidup.
32Namun ingatlah hari-hari yang lalu, yang

di dalamnya, setelah diterangi, kamu tabah
menanggung banyak pergumulan penderitaan;
33 di satu sisi, yaitu dalam hinaan dan juga

dalam kesukaran ketika dipermalukan, di sisi
lain, yaitu ketika menjadi mitra bagi mereka
yang berbalik sedemikian rupa.
34Sebab kamu juga telah bersimpati

dalam belenggu-belengguku dan kamu telah
menerima jarahan yang menjadi milikmu
dengan sukacita, karena mengetahui bahwa
dalam dirimu sendiri memiliki harta benda
yang lebih baik dan yang tinggal tetap di
surga.
35Sebab itu, hendaklah kamu tidak

membuang keyakinanmu yang memiliki upah
yang besar.
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36Sebab kamu mempunyai kebutuhan

akan ketabahan, supaya setelah melakukan
kehendak Allah (Elohim - 2316), kamu dapat
menerima janji itu.
37Sebab, tinggal sedikit bahkan sangat

sedikit waktu lagi, Dia yang sedang datang
akan tiba, dan Dia tidak akan menunda.
38 "Namun, orang benar akan hidup oleh

iman, dan apabila dia murtad, jiwa-Ku tidak
berkenan kepadanya."
39Tetapi kita bukanlah orang yang berpaling

kepada kebinasaan, melainkan yang beriman
kepada terpeliharanya jiwa.

11
1Dan iman adalah dasar dari hal-hal
yang diharapkan, bukti dari yang tidak

kelihatan.
2Sebab dalam hal inilah para tua-tua telah

dijadikan kesaksian.
3Dengan iman kita mengerti bahwa

masa-masa ini telah dipersiapkan oleh firman
Allah (Elohim - 2316), sehingga dari hal dari
yang tidak tampak telah menjadi hal-hal yang
kelihatan.
4Dengan iman Habel telah

mempersembahkan kepada Allah (Elohim -
2316) kurban yang lebih baik daripada Kain;
olehnya dia telah dijadikan kesaksian sebagai
orang yang benar ketika Allah (Elohim - 2316)
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memberi persetujuan atas persembahannya
itu, dan melalui hal itu, ia masih berbicara
sesudah meninggal.
5Dengan iman Henokh telah diangkat

sehingga tidak melihat kematian, dan dia
tidak ditemukan, karena Allah (Elohim -
2316) telah mengangkatnya; sebab sebelum
pengangkatannya, dia telah dijadikan
kesaksian untuk menjadi berkenan kepada
Allah (Elohim - 2316).
6Namun tanpa iman, mustahil untuk menjadi

berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada
Allah (Elohim - 2316), ia harus percaya bahwa
Dia ada, dan bahwa Dia adalah pemberi
upah kepada mereka yang sungguh-sungguh
mencari Dia.
7Dengan iman Nuh mempersiapkan bahtera

untuk keselamatan keluarganya, ketika
diperingatkan tentang hal-hal yang belum
kelihatan karena digerakkan oleh rasa gentar;
olehnya dia telah menghukum dunia dan
menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan
imannya.
8Dengan iman, ketika dipanggil keluar,

Abraham taat untuk pergi ke tempat yang
akan segera dia terima sebagai milik pusaka,
dan dia pergi dengan tidak mengetahui ke
mana dia pergi.
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9Dengan iman, dia hidup sebagai orang

asing di tanah perjanjian seperti di negeri
asing, dengan tinggal di dalam kemah-kemah
bersama Ishak dan Yakub, sesama pewaris
dari janji yang sama.
10Sebab ia menanti-nantikan kota yang

mempunyai fondasi-fondasi, yang perancang
dan pembangunnya ialah Allah (Elohim -
2316).
11Dengan iman juga, Sara sendiri

telah menerima kekuatan sebagai dasar
pembenihan, dan dia telah melahirkan di saat
usia lanjutnya, karena dia menganggap Dia
yang berjanji itu setia.
12Karena itu pula, dari satu orang, dan orang

inilah yang telah dinyatakan mati pucuk,
mereka yang sama seperti bintang-bintang
di langit dalam jumlahnya dan seperti pasir
di tepi pantai laut yang tidak terhitung, telah
dilahirkan.
13Mereka semua ini telah meninggal sesuai

dengan imannya, dengan tidak menerima
janji-janji itu, melainkan yang melihat hal-hal
itu dari jauh dan yang diyakinkan, juga
yang menghormati bahkan mengakui bahwa
mereka adalah orang-orang asing dan para
pengembara di bumi ini.
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14Sebab mereka yang berkata seperti

itu, mereka menyatakan bahwa mereka
mendambakan suatu tanah kelahiran.
15Dan sesungguhnya, manakala mereka

mengingat akan tempat itu, yang dari padanya
mereka telah keluar, maka mereka mempunyai
kesempatan untuk kembali.
16Namun sekarang mereka merindukan yang

lebih baik, itu adalah yang surgawi. Karena itu
Allah (Elohim - 2316) tidak menjadi malu akan
mereka untuk dipanggil Allah (Elohim - 2316)
mereka, karena Dia telah mempersiapkan
sebuah kota bagi mereka.
17Dengan iman, ketika diuji, Abraham

telah mempersembahkan Ishak, dia
mempersembahkan anak tunggalnya yang
telah menerima janji-janji itu pula,
18 yang tentangnya telah dikatakan, "Di

dalam Ishaklah, benihmu akan disebutkan,"
19 karena menganggap bahwa Allah (Elohim -

2316) itu sanggup untuk membangkitkan pula
dari antara yang mati, dari sanalah juga secara
kiasan dia telah menerimanya kembali.
20Dengan iman mengenai hal-hal yang akan

datang, Ishak memberkati Yakub dan Esau.
21Dengan iman, ketika hampir meninggal,

Yakub memberkati masing-masing anak-anak
Yusuf, dan bersujud pada ujung tongkatnya.
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22Dengan iman, ketika hampir meninggal,

Yusuf mengingatkan mengenai keluarnya bani
Israel, dan dia memberi perintah mengenai
tulang-belulangnya.
23Dengan iman, setelah dilahirkan, Musa

disembunyikan selama tiga bulan oleh orang
tuanya, karena mereka melihat bayi itu elok,
dan mereka tidak takut akan perintah raja.
24Dengan iman, setelah menjadi besar, Musa

menolak disebut anak putri Firaun
25 dengan lebih memilih untuk menderita

sengsara bersama umat Allah (Elohim -
2316) daripada untuk sementara merasakan
kenikmatan dosa,
26 karena menganggap kehinaan Kristus lebih

besar kekayaannya daripada harta benda di
Mesir, sebab ia memandang kepada upah.
27Dengan iman dia meninggalkan Mesir,

dengan tidak takut akan murka raja, dia tabah
karena seakan-akan sedang melihat Dia yang
tidak kelihatan.
28Dengan iman, dia melaksanakan Paskah

dan pemercikan darah, supaya yang
membinasakan anak-anak sulung tidak
menyentuh mereka.
29Dengan iman, mereka menyeberangi laut

Merah seperti melewati tanah kering, yang
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ketika mencoba usaha itu orang-orang Mesir
ditenggelamkan.
30Dengan iman, tembok-tembok Yerikho

telah runtuh, setelah dikelilingi selama tujuh
hari.
31Dengan iman, Rahab si pelacur, tidak

turut binasa bersama orang-orang yang tidak
percaya, karena dia telah menyambut para
pengintai itu dengan damai.
32Dan, apa lagi yang harus aku sebutkan?

Sebab waktu akan meninggalkan aku bilamana
menceritakan tentang Gideon, Barak, dan juga
Simson serta Yefta, juga Daud dan Samuel,
dan para nabi,
33 yang melalui iman mereka telah

menaklukkan kerajaan-kerajaan,
mengamalkan kebenaran, memperoleh
janji-janji, menutup mulut-mulut singa,
34memadamkan kedahsyatan api,

menghindari mata pedang, dikuatkan dari
kelemahan, dijadikan kuat dalam peperangan,
telah menundukkan bala tentara asing.
35Wanita-wanita telah menerima orang-orang

mati mereka dari kebangkitan, tetapi yang
lain telah dianiaya dengan tidak menerima
penebusan supaya mereka dapat mencapai
kebangkitan yang lebih baik.
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36Dan yang lainnya telah menerima cemooh

dan cambukan, dan bahkan belenggu dan
penjara;
37mereka dirajam, mereka digergaji menjadi

dua, mereka dicobai, mereka telah meninggal
oleh pembunuhan dengan pedang; mereka
mengembara dengan pakaian kulit domba,
dengan kulit kambing, dengan kekurangan,
dengan ditindas, dengan disiksa,
38 bagi mereka dunia ini menjadi tidak layak,

sehingga dicerai-beraikan di padang-padang
gurun dan di gunung-gunung dan di gua-gua
serta di celah-celah bumi.
39Dan setelah dijadikan kesaksian melalui

iman, mereka semua ini tidak menerima janji
itu.
40Bagi kita, yang telah menyediakan sesuatu

yang lebih baik itulah Allah (Elohim - 2316),
sehingga tanpa kita, mereka tidak dapat
disempurnakan.

12
1Oleh karena itu, kita juga, karena
mempunyai begitu besar awan

kesaksian yang mengelilingi kita, dengan
menyingkirkan segala rintangan dan dosa
yang mudah menjerat, marilah kita berlomba
dengan ketekunan dalam perlombaan yang
disediakan sebelumnya bagi kita,



IBRANI 12.2–8 40
2 sambil memandang kepada YESUS,

Penguasa dan penyempurna iman, yang
dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang
disediakan bagi-Nya, Dia tabah memikul salib;
maka Dia telah duduk di sebelah kanan takhta
Allah (Elohim - 2316).
3Karena itu pertimbangkanlah, Dia yang

tabah menanggung bantahan seperti itu
terhadap diri-Nya oleh para pendosa, adalah
supaya kamu tidak menjadi letih karena tawar
hati dalam jiwamu.
4Ketika bergumul dengan dosa, kamu belum

melawannya sampai tetesan darah.
5Tetapi kamu telah dibuat lupa akan nasihat

yang Dia bicarakan kepada kamu seperti
kepada anak-anak, "Hai anak-Ku, janganlah
menganggap ringan didikan Tuhan (YAHWEH -
2962), jangan pula menjadi tawar hati ketika
ditempelak oleh-Nya.
6Sebab siapa yang Tuhan (YAHWEH - 2962)

kasihi, Dia mendidiknya, dan setiap anak yang
Dia terima, Dia mencambuknya."
7 Jika kamu tabah menanggung didikan, Allah

(Elohim - 2316) bertindak kepada kamu seperti
kepada anak-anak. Sebab siapa yang menjadi
anak yang ayahnya tidak mendidiknya?
8Namun jika kamu tanpa didikan --yang

olehnya semua orang telah menjadi orang-
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orang yang ambil bagian-- maka kamu adalah
anak-anak haram, dan bukan anak-anak.
9Selanjutnya, kita memang mempunyai

pendidik yaitu ayah jasmani kita, dan kita
menghormatinya. Tidak akankah kita lebih
taat lagi kepada Bapa roh-roh, dan hidup?
10Sebab, mereka sesungguhnya mendidik

untuk beberapa waktu sesuai dengan apa
yang tampak kepada mereka, tetapi Dia untuk
apa yang lebih bermanfaat, sehingga kita
mengambil bagian akan kekudusan-Nya.
11Dan setiap didikan memang sepertinya

tidak mendatangkan sukacita, melainkan
dukacita, namun kemudian dia menghasilkan
buah kebenaran yang damai kepada mereka
yang dilatih olehnya.
12Oleh karena itu, kuatkanlah tangan yang

terkulai dan lutut yang menjadi lemah;
13 dan, buatlah lurus jalan bagi kakimu,

supaya yang pincang tidak disesatkan, malah
sebaliknya dapat disembuhkan.
14Kejarlah perdamaian dengan semua orang,

dan kekudusan, yang tanpa itu tidak seorang
pun akan melihat Tuhan.
15Sambil memerhatikan agar jangan ada

seorang pun yang kurang akan anugerah Allah
(Elohim - 2316), supaya jangan ada satu pun
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akar kepahitan yang tumbuh, dan banyak
orang dapat dicemari olehnya.
16 Jangan ada seorang pun yang menjadi

pecabul, atau yang tidak senonoh,
sebagaimana Esau yang menyerahkan hak
kesulungannya demi sepiring makanan.
17Sebab kamu telah tahu pula, bahwa

kemudian, ketika ingin mewarisi berkatnya,
dia ditolak, sebab ia tidak menemukan tempat
pertobatan, sekalipun telah mencarinya
dengan cucuran air mata.
18Sebab, kamu telah datang mendekat,

bukan kepada gunung yang dapat disentuh
dan yang telah dinyalakan dengan api, dan
kepada kekelaman, dan kegelapan, dan
kepada angin badai,
19 dan kepada bunyi sangkakala, dan

kepada suara firman, yang mereka yang
telah mendengarnya memohon agar jangan
ditambahkan sepatah kata pun kepada
mereka;
20 karena mereka tidak tahan akan apa yang

telah diperintahkan ini: "Bahkan jika seekor
binatang menyentuh gunung itu, ia akan
dilempari dengan batu, atau dihujani dengan
anak panah."
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21Dan, demikian mengerikan apa yang

terlihat itu, sehingga Musa berkata, "Aku
sangat ketakutan dan gemetar."
22Namun kamu sudah datang ke gunung

Sion, dan ke kota Allah (Elohim - 2316) yang
hidup, ke Yerusalem surgawi, dan kepada
berpuluh-puluh ribu malaikat,
23 kepada kumpulan dan gereja yang sulung,

yang telah terdaftar di surga, dan kepada
Allah (Elohim - 2316), hakim semua orang,
dan kepada roh orang-orang benar yang telah
disempurnakan,
24 dan kepada YESUS, Pengantara perjanjian

baru, dan kepada darah percikan, yang
berbicara lebih kuat daripada darah Habel.
25 Perhatikanlah, hendaklah kamu tidak

menolak Dia yang berfirman, karena, jika
mereka yang telah menolak dia yang memberi
peringatan di atas bumi, tidak luput, terlebih
lagi kita yang berpaling dari Dia yang dari
surga.
26 Pada waktu itu suara-Nya mengguncangkan

bumi, tetapi sekarang Dia telah berjanji
sambil mengatakan, "Satu kali lagi Aku
mengguncangkan bukan hanya bumi tetapi
juga langit."
27Dan ungkapan "Satu kali lagi," menjelaskan

perubahan terhadap hal-hal yang terguncang
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selaku hal-hal yang pernah diciptakan, supaya
hal-hal yang tidak terguncangkan itu dapat
tinggal tetap.
28Oleh karena itu, dengan menerima

kerajaan yang tidak terguncangkan, kita
memiliki anugerah yang olehnya kita dapat
beribadah dengan berkenan kepada Allah
(Elohim - 2316), disertai kerendahan hati dan
hormat.
29Sebab Allah (Elohim - 2316) kita adalah

juga api yang menghanguskan.

13
1Biarlah kasih persaudaraan tinggal
tetap.

2 Janganlah lupa akan keramah-tamahan,
sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa
sadar telah menjamu para malaikat.
3 Ingatlah akan orang-orang hukuman,

seakan-akan kamu pernah terbelenggu
bersama mereka; terhadap mereka yang
dianiaya, seakan-akan hal yang sama terjadi
pula pada tubuhmu.
4 Perkawinan itu mulia dalam segala hal,

dan persetubuhan itu tidaklah cemar, tetapi
Allah (Elohim - 2316) akan menghakimi para
pecabul dan para pezina.
5Gaya hidup yang tidak cinta uang, yang

merasa cukup oleh hal-hal yang ada, sebab
Dia telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan
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membiarkan engkau dan bahkan sekali-kali
tidak akan mengabaikan engkau."
6Maka itu, dengan yakin kita mengatakan,

"Tuhan (YAHWEH - 2962) itu penolong bagiku,
dan Aku tidak merasa takut, apa yang akan
manusia perbuat terhadap aku!"
7 Ingatlah mereka yang menjadi pemimpin

kamu, yang telah mengatakan firman Allah
(Elohim - 2316) kepadamu, yang imannya
hendaklah kamu tiru dengan memerhatikan
penampilan tingkah lakunya.
8YESUS Kristus tetap sama, kemarin dan hari

ini, bahkan sampai selamanya.
9 Janganlah kamu dihanyutkan oleh ajaran

yang bermacam-macam dan yang asing,
karena adalah baik bahwa hati diteguhkan
oleh anugerah, bukan oleh makanan yang
dengannya, mereka yang menjalaninya tidak
diuntungkan.
10Kita mempunyai sebuah mezbah, yang dari

padanya mereka yang melayani di tabernakel
tidak mempunyai hak untuk makan.
11Sebab mengenai binatang-binatang yang

darahnya di bawa masuk ke ruang kudus
oleh imam besar sehubungan dengan dosa,
mengenai binatang-binatang ini, tubuhnya
dibakar di luar perkemahan.
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12Karena itu, YESUS pun telah menderita

di luar pintu gerbang, supaya Dia dapat
menguduskan umat melalui darah-Nya sendiri.
13Sebab itu, marilah kita pergi kepada-Nya,

ke luar perkemahan, untuk menanggung
kehinaan-Nya.
14Sebab, di sini kita tidak mempunyai kota

untuk tinggal tetap, melainkan kita sedang
mencari kota yang akan datang.
15Oleh karena itu, marilah kita melalui Dia

senantiasa mempersembahkan kurban pujian
kepada Allah (Elohim - 2316), yaitu buah bibir
yang mengakui Nama-Nya.
16Dan janganlah lupa akan perbuatan baik

dan persekutuan, karena Allah (Elohim - 2316)
menjadi berkenan dengan kurban-kurban
seperti itu.
17Yakinilah mereka yang menjadi para

pemimpinmu dan tunduklah, karena mereka
sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai
orang yang memberikan pertanggungjawaban,
sehingga mereka dapat melakukan hal itu
dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh
kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu.
18Berdoalah bagi kami, sebab kami yakin

bahwa kami memiliki hati nurani yang baik,
yang ingin bertingkah laku baik di dalam
segala sesuatu.
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19Dan aku memberi nasihat lebih lagi untuk

melakukan hal ini, supaya aku dapat lebih
cepat dikembalikan kepadamu.
20Dan Allah (Elohim - 2316) damai sejahtera,

yang telah mengangkat Gembala Agung
domba-domba, dari antara yang mati, di dalam
darah perjanjian kekal YESUS Tuhan kita,
21 kiranya Dia menyempurnakan kamu di

dalam segala perbuatan baik untuk melakukan
kehendak-Nya, dengan melakukan di dalam
kamu apa yang berkenan di hadapan-Nya
melalui YESUS Kristus. Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya! Amin.
22Dan aku menasihati kamu, hai

saudara-saudara, tabahlah terhadap firman
penghiburan ini, karena aku menuliskan
kepada kamu bahkan dengan singkat.
23Kamu mengetahui Timotius, saudara itu,

yang dibebaskan, yang bersamanya, jika dia
dapat datang secepatnya, aku akan melihat
kamu.
24Salamilah semua orang yang menjadi

pemimpinmu, juga semua orang kudus.
Orang-orang dari Italia menyalami kamu.
25Anugerah ada bersama kamu semua!

Amin.



Yakobus

1
1Yakobus, seorang hamba Allah (Elohim
- 2316) dan Tuhan YESUS Kristus, Kepada

kedua belas suku yang ada di perantauan.
Salam!
2Hai saudara-saudaraku, apabila kamu

jatuh ke dalam berbagai pencobaan,
hendaklah kamu menganggap semuanya itu
kesukacitaan,
3 karena mengetahui bahwa ujian imanmu itu

mengerjakan ketabahan,
4 dan biarlah ketabahan itu menghasilkan

perbuatan yang sempurna supaya kamu
menjadi sempurna dan lengkap dengan tidak
kekurangan suatu apa pun.
5Dan apabila di antara kamu ada yang

kekurangan hikmat, biarlah dia meminta dari
Allah (Elohim - 2316), yang memberikan
kepada semua orang dengan bebas dan
dengan tidak mencela, maka hal itu akan
diberikan kepadanya.
6Namun biarlah dia meminta dengan

iman, dengan tiada bimbang, karena
orang yang bimbang, ia seperti ombak
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laut, yang dikendalikan oleh angin dan
terombang-ambing,
7 sebab orang itu tidak mengharap, bahwa dia

akan menerima sesuatu dari Tuhan (YAHWEH
- 2962).
8 Pria yang bercabang hati itu tidak tenang

dalam segala jalannya.
9Dan, biarlah saudara-saudara yang rendah

berbangga dalam ketinggiannya,
10 dan orang-orang kaya di dalam

kehinaannya, karena dia akan lenyap seperti
bunga rumput.
11Sebab matahari terbit dengan panasnya

dan melayukan rumput serta menggugurkan
bunganya, dan keindahan rupanya menjadi
pudar. Demikian pula orang kaya akan
dilenyapkan dari jalan hidupnya.
12Berbahagialah orang yang tabah

menanggung pencobaan, karena apabila telah
teruji, maka dia akan menerima mahkota
kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada
mereka yang mengasihi Dia.
13Ketika dicobai, janganlah seorang pun

berkata, "Aku dicobai oleh Allah (Elohim -
2316)." Sebab, Allah (Elohim - 2316) tidaklah
dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri
tidak mencobai siapa pun.
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14Namun setiap orang dicobai karena diseret

dan dipikat oleh keinginannya sendiri.
15Selanjutnya, keinginan yang telah

mengandung itu melahirkan dosa, dan dosa
yang digenapkan itu melahirkan kematian.
16Hai saudara-saudaraku yang terkasih,

janganlah tersesat!
17Setiap pemberian yang baik dan setiap

karunia yang sempurna adalah dari atas, turun
dari Bapa segala terang, yang di hadapan-Nya
tidak ada perubahan atau bayangan peralihan,
18 yang telah menentukan, agar kita menjadi

suatu buah sulung dari ciptaan-Nya; Dia telah
melahirkan kita melalui firman kebenaran.
19Maka itu hai saudara-saudaraku yang

terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk
mendengar, lambat untuk berbicara, lambat
untuk marah.
20Sebab kemarahan manusia tidak

menghasilkan kebenaran Allah (Elohim -
2316).
21Sebab itu, dengan menyingkirkan segala

kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah
dengan kelemahlembutan firman yang
ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu.
22Dan jadilah pelaku firman, dan bukan

hanya pendengar yang menipu diri sendiri.
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23Sebab jika seseorang menjadi pendengar

firman tetapi bukan pelaku, ia ini telah menjadi
seperti orang yang mengamati wajah aslinya
pada sebuah cermin,
24 karena, dia mengamati dirinya, tetapi

setelah pergi, maka dia segera melupakan
seperti apakah dirinya.
25Namun, dia yang melakukan penyelidikan

terhadap torat yang sempurna mengenai
kemerdekaan, dan yang terus bertekun, dia
bukanlah orang yang menjadi pendengar yang
pelupa, tetapi seorang pelaku perbuatan, dia
akan menjadi orang yang berbahagia dalam
perbuatannya.
26 Jika seseorang di antara kamu berpikir

untuk menjadi orang yang beribadah dengan
tidak mengendalikan lidahnya, tetapi dengan
menipu hatinya, inilah ibadah yang sia-sia.
27 Ibadah yang murni dan tidak bercacat di

hadapan Allah (Elohim - 2316), dan Bapa,
adalah seperti ini: mengunjungi yatim piatu
dan para janda dalam kesukaran mereka, dan
menjaga diri sendiri tidak tercemar dari dunia.

2
1Hai saudara-saudaraku, sebagai
orang yang beriman pada Tuhan kita

YESUS Kristus yang mulia, janganlah kamu
membeda-bedakan orang.
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2Sebab, bilamana seseorang dengan pakaian

gemerlap bercincin emas masuk ke dalam
sinagoga kamu, dan masuk juga seorang
miskin dengan pakaian lusuh,
3 dan kamu memandang kepada yang

mengenakan pakaian gemerlap serta berkata
kepadanya, "Silakan engkau duduk di sini,"
dan kepada yang miskin kamu berkata,
"Berdirilah engkau di sana," atau, "Duduklah
di sini di dekat alas kakiku!"
4Bukankah kamu telah membeda-bedakan

dalam dirimu dan bertindak sebagai hakim
dengan pikiran yang jahat?
5Dengarlah, hai saudara-saudaraku yang

terkasih, tidakkah Allah (Elohim - 2316)
memilih mereka yang miskin di dunia ini, agar
kaya dalam iman, bahkan selaku para pewaris
kerajaan yang telah Dia janjikan bagi mereka
yang mengasihi-Nya?
6Namun, kamu meremehkan mereka yang

miskin. Bukankah mereka yang kaya menindas
kamu, bahkan mereka itu menyeret kamu ke
pengadilan?
7Bukankah mereka itu telah menghujat Nama

yang baik yang telah disebutkan atasmu?
8Bagaimanapun juga, bila kamu sedang

menggenapkan torat kerajaan sesuai dengan
kitab suci, "Hendaklah kamu mengasihi
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sesamamu seperti dirimu sendiri," kamu
sedang melakukan dengan baik.
9Namun, jika kamu membeda-bedakan

orang, kamu sedang melakukan dosa, karena
oleh torat itu terbukti sebagai para pelanggar.
10Sebab, siapa saja yang ingin memelihara

seluruh torat, tetapi tersandung dalam salah
satunya, dia telah menjadi bersalah terhadap
seluruhnya.
11Sebab, Dia yang berkata, "Jangan berzina,"

berkata juga, "Jangan membunuh!" Dan
jika engkau tidak berzina tetapi membunuh,
engkau telah menjadi pelanggar torat.
12Berbicaralah sedemikian rupa dan

bertindaklah sedemikian rupa seperti orang
yang akan segera dihakimi oleh torat
pembebasan.
13Supaya penghakiman yang tanpa

kemurahan berlangsung atas dia yang tidak
menunjukkan kemurahan dan kemurahan
menang atas penghakiman.
14Hai saudara-saudaraku, apakah gunanya

jika seseorang dapat berkata mempunyai
iman, tetapi dia tidak mempunyai perbuatan?
Apakah iman itu sanggup menyelamatkannya?
15Dan, apabila seorang saudara atau saudari

kedapatan telanjang dan mereka kekurangan
makanan sehari-hari,
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16 tetapi seseorang dari antara kamu

berkata kepadanya, "Pergilah dengan damai,
hangatkan dan kenyangkanlah dirimu,"
sedangkan kamu tidak memberikan kepada
mereka apa yang dibutuhkan tubuhnya,
apakah gunanya?
17Demikian pula iman, jika dia tidak

mempunyai perbuatan, dengan sendirinya dia
itu mati.
18Sebaliknya, seseorang akan mengatakan,

"Engkau memiliki iman dan aku memiliki
perbuatan, tunjukkanlah kepadaku imanmu
tanpa perbuatan-perbuatanmu, dan aku
akan menunjukkan kepadamu imanku dari
perbuatan-perbuatanku."
19Engkau pun percaya bahwa Allah (Elohim

- 2316) adalah Esa, engkau melakukannya
dengan baik, setan-setan pun percaya dan
mereka gemetar.
20Namun engkau, hai manusia fana, maukah

engkau mengetahui, bahwa iman tanpa
perbuatan adalah mati?
21Bukankah Abraham, leluhur kita,

dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan
ketika mempersembahkan Ishak, putranya, di
atas mezbah?
22Engkau melihat, bahwa iman sedang

bekerja sama dengan perbuatan-
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perbuatannya, dan atas dasar perbuatan-
perbuatan itu, iman disempurnakan.
23Dan digenapilah kitab suci yang

mengatakan, "Dan Abraham percaya
kepada Allah (Elohim - 2316) dan hal
itu diperhitungkan kepadanya sebagai
kebenaran," maka dia disebut, "Sahabat Allah
(Elohim - 2316)."
24Oleh karena itu kamu melihat, bahwa

manusia dibenarkan atas dasar perbuatan-
perbuatan dan bukan hanya atas dasar
iman.
25Dan sama seperti itu juga Rahab, pelacur

itu, bukankah dia dibenarkan atas dasar
perbuatan-perbuatan, ketika menyambut para
utusan dan ketika meloloskannya ke jalan
yang lain?
26Sebab, seperti halnya tubuh tanpa roh

adalah mati, demikian pula iman tanpa
perbuatan adalah mati.

3
1Hai saudara-saudaraku, karena
mengetahui bahwa kita akan menerima

penghakiman yang lebih besar, janganlah
banyak orang yang mau menjadi guru.
2Sebab kita semua tersandung banyak

hal. Jika seseorang tidak tersandung oleh
perkataannya, dia ini manusia sempurna
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yang mampu mengendalikan bahkan seluruh
tubuhnya.
3 Lihatlah, kita mengenakan kekang pada

mulut kuda supaya mereka menurut pada kita
dan kita mengendalikan seluruh tubuhnya.
4 Lihatlah juga kapal-kapal, sekalipun

demikian besarnya dan sekalipun diombang-
ambingkan oleh angin ribut, ia dikendalikan
oleh kemudi yang sangat kecil, ke mana
saja hasrat hati yang mengemudikannya itu
menghendakinya.
5Demikian juga lidah, sebagai anggota tubuh

yang kecil, namun dia membual hal-hal yang
besar. Lihatlah api yang kecil, betapa pun
lebatnya hutan, dia bisa mengobarkannya.
6 Lidah pun bagaikan nyala api dunia

ketidakadilan. Lidah ditempatkan sedemikian
rupa di antara anggota tubuh kita, dia yang
menodai seluruh tubuh dan yang membakar
rangkaian kehidupan dan yang dibakar oleh
api neraka.
7Sebab seluruh margasatwa, baik binatang

liar dan burung-burung, baik binatang melata
dan yang berkeriapan di laut, dapat dijinakkan
dan telah dijinakkan oleh sifat manusia.
8Namun tidak seorang pun yang mampu

menjinakkan lidah, dia adalah suatu kejahatan
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yang tidak dapat dikendalikan, penuh racun
yang mematikan.
9Dengan lidah kita memberkati Tuhan

(YAHWEH - 2962), Bapa kita, dengan itu pula
kita mengutuk manusia yang telah menjadi
secitra dengan Allah (Elohim - 2316).
10Dari mulut yang sama keluar berkat dan

kutuk. Hal ini, hai saudara-saudaraku, tidaklah
harus terjadi demikian.
11Adakah mata air dari sumber yang sama

mengeluarkan sekaligus air yang manis dan
yang pahit?
12Hai saudara-saudaraku, apakah mungkin

pohon ara menghasilkan buah zaitun?
Atau pohon anggur, buah ara? Demikianlah
pula, tidak satu pun mata air yang asin
mengeluarkan air yang manis.
13Siapa yang bijaksana dan penuh pengertian

di antara kamu, biarlah dia menunjukkan
perbuatan-perbuatannya dalam kelembutan
hikmat dari perilaku yang baik.
14Namun, jika kamu mempunyai iri hati yang

pahit dan persaingan dalam hatimu, maka
janganlah bersukaria atasnya, dan berdusta
melawan kebenaran.
15 Ini bukanlah hikmat yang turun dari atas,

melainkan yang duniawi, yang jiwani, yang
jahat.
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16Sebab, di mana ada iri hati dan persaingan,

di sana ada kekacauan dan segala perbuatan
jahat.
17Namun hikmat yang dari atas, pertama-

tama adalah benar-benar murni, selanjutnya
penuh damai sejahtera, baik hati, penurut,
penuh kemurahan dan buah-buah yang baik,
tidak memihak dan tidak berpura-pura.
18Dan buah-buah kebenaran ditaburkan

dalam damai sejahtera bagi mereka yang
membuat perdamaian.

4
1Dari manakah peperangan dan
pertengkaran di antara kamu? Bukankah

dari sini: dari kesenanganmu yang berjuang di
dalam anggota-anggota tubuhmu.
2Kamu mengingini dan kamu tidak

memperolehnya, kamu membunuh dan
kamu cemburu dan kamu tidak mampu
menggapainya, kamu bertengkar dan
berperang, tetapi kamu tidak memperolehnya
karena kamu tidak meminta.
3Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima,

sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa
kamu akan menghamburkannya dalam
kesenanganmu.
4Hai pria-pria dan wanita-wanita pezina,

tidakkah kamu mengetahui bahwa
persahabatan dengan dunia adalah
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permusuhan dengan Allah (Elohim - 2316)?
Jadi siapa saja yang bermaksud menjadi
sahabat dunia ini, dia ditetapkan sebagai
musuh Allah (Elohim - 2316).
5Apakah kamu berpikir bahwa kitab suci

dengan tanpa maksud mengatakan, "Dengan
kecemburuan Dia merindukan Roh yang telah
berdiam di dalam kita."
6Namun Dia memberi anugerah yang lebih

besar, karena itu Dia berfirman: "Allah (Elohim
- 2316) menentang orang-orang yang takabur,
tetapi Dia memberikan anugerah kepada
orang-orang yang rendah hati."
7Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu

kepada Allah (Elohim - 2316), lawanlah si iblis,
maka dia akan melarikan diri dari padamu.
8Mendekatlah kepada Allah (Elohim - 2316)

dan Dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah
tanganmu hai orang-orang berdosa dan
bersihkanlah hatimu hai orang-orang yang
bimbang!
9Bersedihlah dan merataplah serta

menangislah! Biarlah tawamu diubah menjadi
ratapan dan sukacitamu menjadi kemurungan.
10Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan

(YAHWEH - 2962), maka Dia akan meninggikan
kamu.
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11Hai saudara-saudara, janganlah saling

mencela seorang terhadap yang lain. Siapa
yang mencela saudara dan menghakimi
saudaranya, dia mencela torat dan dia
menghakimi torat. Dan jika kamu menghakimi
torat, maka kamu bukanlah pelaku torat,
melainkan seorang hakim.
12 Pemberi torat adalah seorang yang mampu

untuk menyelamatkan dan membinasakan.
Siapakah kamu yang menghakimi orang lain?
13Sekarang dengarlah, mereka yang

mengatakan, "Hari ini dan besok kami akan
berangkat menuju kota itu, dan kami akan
tinggal setahun di sana, dan kami akan
berdagang, dan kami akan menghasilkan
keuntungan."
14Siapa pun tidak ada yang tahu tentang

hari esok, karena, apakah sebenarnya
kehidupanmu? Sebab, ia seperti kabut
yang untuk sementara waktu kelihatan dan
kemudian sirna.
15Sebaliknya, hendaklah kamu berkata, "Jika

Tuhan (YAHWEH - 2962) menghendaki, maka
kami dapat hidup dan melakukan ini atau itu."
16Namun sekarang, kamu bangga dalam

keangkuhanmu, padahal semua kebanggaan
semacam itu adalah jahat.
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17Oleh karena itu, yang sudah mengetahui

untuk melakukan apa yang baik tetapi tidak
melakukannya, dosalah baginya.

5
1Sekarang, marilah hai kamu yang
kaya, menangislah dengan meratap atas

kesedihan yang datang atasmu.
2Kekayaanmu telah membusuk dan jubahmu

telah menjadi makanan ngengat.
3Emas dan perakmu telah berkarat dan

karatnya akan menjadi kesaksian bagimu dan
akan memakan dagingmu seperti api. Kamu
telah menimbun kekayaan pada hari-hari
terakhir.
4 Lihatlah, upah para pekerja yang menuai

ladangmu, yang telah ditahan olehmu, ia
berteriak dan teriakan mereka yang menuai
itu telah sampai ke telinga Tuhan (YAHWEH -
2962) Semesta Alam.
5Kamu telah hidup untuk kesenangan di atas

bumi dan hidup bermewah-mewah. Kamu
telah memuaskan hatimu seperti pada hari
penyembelihan.
6Kamu telah mengutuk, kamu telah

membunuh orang benar, ia tidak melawan
kepadamu.
7Oleh karena itu, hai saudara-saudara,

bersabarlah sampai kedatangan Tuhan!
Lihatlah petani, dia menanti-nantikan buah
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yang terbaik dari bumi, dengan bersabar
atasnya sampai dia menerima hujan awal dan
hujan akhir.
8Bersabar jugalah kamu, teguhkanlah

hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah
dekat.
9Hai saudara-saudara, janganlah bersungut-

sungut seorang terhadap yang lain, supaya
kamu jangan dihukum. Lihatlah, Hakim telah
berdiri di depan pintu!
10Hai saudara-saudaraku, ambillah teladan

penderitaan dan kesabaran para nabi yang
berbicara dalam Nama Tuhan (YAHWEH -
2962).
11 Lihatlah, kita menganggap berbahagia

mereka yang bertahan. Kamu telah mendengar
ketabahan Ayub bahkan telah melihat saat-
saat akhirnya dari Tuhan (YAHWEH - 2962),
karena Tuhan (YAHWEH - 2962) itu penuh
belas kasihan dan penuh kemurahan.
12Dan, hai saudara-saudaraku, janganlah

bersumpah di hadapan segala sesuatu, baik
langit maupun bumi, ataupun suatu sumpah
yang lain. Namun biarlah, ya kamu adalah ya,
dan tidak adalah tidak, supaya kamu jangan
jatuh ke bawah penghukuman.
13Adakah seseorang di antara kamu yang

menderita kesusahan? Biarlah dia berdoa!
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Adakah seseorang yang bergembira? Biarlah
dia bernyanyi!
14Adakah seseorang di antara kamu yang

menderita sakit? Biarlah dia memanggil para
tua-tua gereja dan biarlah mereka berdoa
baginya seraya mengurapinya dengan minyak
dalam Nama Tuhan (YAHWEH - 2962).
15Dan doa iman akan menyembuhkan

yang sakit itu, dan Tuhan (YAHWEH - 2962)
akan membangunkan dia. Dan jika dia telah
melakukan dosa, hal itu akan diampunkan
kepadanya.
16Akuilah kesalahan seorang terhadap

yang lain dan saling mendoakanlah seorang
terhadap yang lain, supaya kamu dapat
disembuhkan. Doa orang yang benar, ketika
bekerja, memiliki kekuatan yang besar.
17Elia adalah seorang yang sama alamiahnya

dengan kita. Dan dia telah memohon dalam
doa agar tidak turun hujan, dan hujan tidak
turun ke bumi selama tiga tahun dan enam
bulan.
18Dan dia berdoa lagi, dan langit memberikan

hujan, dan bumi mengeluarkan buahnya.
19Hai saudara-saudara, jika ada seseorang di

antara kamu yang tersesat dari kebenaran, dan
ada seseorang yang dapat mengembalikannya,
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20 biarlah dia mengetahui, bahwa orang yang

mengembalikan seseorang yang berdosa dari
kesesatan jalannya, dia akan menyelamatkan
satu jiwa dari kematian dan dia akan
menudungi banyak dosa.



1 Petrus

1
1 Petrus, seorang rasul YESUS Kristus.
Kepada yang mengembara di perserakan

Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia,
2 yang terpilih berdasarkan prapengetahuan

Allah (Elohim - 2316) Bapa, oleh pengudusan
Roh, dalam ketaatan dan percikan darah
YESUS Kristus. Anugerah dan damai sejahtera
kiranya berkelimpahan bagi kamu!
3Diberkatilah Allah (Elohim - 2316) dan

Bapa Tuhan kita YESUS Kristus, Dia, yang
sesuai dengan rahmat-Nya yang besar, telah
melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan
yang hidup melalui kebangkitan YESUS Kristus
dari antara orang mati,
4 ke dalam warisan yang tak dapat binasa

dan tidak tercela dan tak dapat pudar, yang
tersedia bagi kamu di surga;
5 yang dalam kuasa Allah (Elohim - 2316)

tetap terlindungi melalui iman kepada
keselamatan, yang siap untuk disingkapkan
pada saat terakhir.
6Di dalamnya kamu bergembira, sekalipun

sekarang untuk seketika perlu dibuat berduka
oleh berbagai pencobaan,
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7 supaya kemurnian imanmu, yang jauh lebih

berharga daripada emas yang dapat binasa,
dan yang teruji oleh api, akan didapati sebagai
pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada
waktu penyingkapan YESUS Kristus.
8Kamu mengasihi Dia meskipun belum tahu.

Meskipun sekarang belum melihat hingga
percaya bahkan dimuliakan di dalam Dia,
namun kamu bersukaria dengan sukacita yang
tak terungkapkan,
9 karena mencapai tujuan akhir imanmu,

yaitu keselamatan jiwa-jiwa.
10Berkenaan dengan keselamatan itulah para

nabi telah mencari dan menyelidiki sambil
bernubuat mengenai anugerah bagi kamu,
11 seraya memeriksa mengenai apa, atau saat

mana, Roh Kristus yang ada dalam diri mereka
menjelaskan yang dipersaksikan sebelumnya,
mengenai penderitaan Kristus dan kemuliaan
sesudah hal-hal ini.
12Kepada mereka hal itu telah disingkapkan,

bahwa bukan bagi diri mereka sendiri, tetapi
bagi kita, mereka terus melayani hal-hal yang
sama, yang sekarang telah diberitahukan
kepadamu melalui mereka yang telah
menginjili kamu, oleh Roh Kudus yang telah
diutus dari surga, yang terhadap hal-hal itu
para malaikat sangat ingin menyelidikinya.
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13Karena itu, dengan mengencangkan ikat

pinggang akal budimu, seraya menenangkan
pikiran, berharaplah sepenuhnya atas
anugerah yang dibawa kepadamu pada saat
penyingkapan YESUS Kristus,
14 sebagaimana anak-anak ketaatan, agar

tidak menjadi serupa dengan keinginan yang
sebelumnya ada dalam kebodohanmu.
15Sebaliknya, sebagaimana Dia yang telah

memanggil kamu itu, kudus, hendaklah kamu
juga sama, dijadikan kudus dalam setiap
tingkah laku.
16Sebab telah tertulis, "Jadilah kudus, karena

Aku adalah kudus!"
17Dan jika kamu memanggil Bapa, Dia yang

menghakimi tanpa membeda-bedakan, sesuai
dengan pekerjaan tiap-tiap orang, jalanilah
masa hidup pengembaraanmu itu dengan
gentar!
18Dengan mengetahui, bahwa kamu sudah

ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang
diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan
barang yang fana, perak ataupun emas,
19melainkan dengan darah yang mahal,

bagaikan anak domba yang tanpa cacat dan
tanpa noda, yaitu Kristus,
20 yang memang telah diketahui terlebih

dahulu sebelum permulaan dunia, tetapi baru
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dinyatakan pada masa yang terakhir bagi
kamu
21 yang percaya melalui Dia kepada Allah

(Elohim - 2316) yang telah membangkitkan Dia
dari antara yang mati dan telah memberikan
kemuliaan kepada-Nya, sehingga iman dan
pengharapanmu selalu berada di dalam Allah
(Elohim - 2316).
22Dengan menyucikan jiwamu dalam

ketaatan akan kebenaran melalui Roh kepada
kasih persaudaraan yang tulus atas dasar
hati yang murni, kasihilah sungguh-sungguh
seorang terhadap yang lain,
23 karena dilahirkan kembali bukan dari benih

yang dapat binasa, melainkan yang tidak dapat
binasa, melalui firman Allah (Elohim - 2316)
yang hidup dan yang tinggal tetap sepanjang
zaman.
24Sebab, "Semua daging seperti rumput

dan segala kemuliaan manusia seperti
bunga rumput; rumput dijadikan kering dan
bunganya gugur.
25Namun, firman Tuhan (YAHWEH - 2962)

tinggal tetap sepanjang zaman." Dan, inilah
firman yang diberitakan kepada kamu.

2
1Oleh karena itu, dengan menyingkirkan
setiap kejahatan dan setiap tipu muslihat
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dan kemunafikan dan iri hati dan semua
perkataan jahat,
2 seperti bayi yang baru lahir, hendaklah

kamu mengingini susu murni yang sewajarnya,
supaya kamu dapat ditumbuhkan olehnya,
3 jika benar kamu telah mengecap, bahwa

Tuhan itu baik
4 terhadap orang yang menghampiri batu

yang hidup, yang sesungguhnya telah ditolak
oleh manusia, tetapi yang terpilih, yang
berharga di hadapan Allah (Elohim - 2316).
5Dan sebagaimana batu yang hidup,

kamu sendiri sedang dibangun sebagai
rumah rohani, imamat yang kudus, untuk
mempersembahkan kurban rohani yang
berkenan kepada Allah (Elohim - 2316) melalui
YESUS Kristus,
6 karena hal itu pun tercantum di dalam kitab

suci, "Lihatlah, Aku meletakkan di Sion batu
penjuru utama yang terpilih, yang berharga,
dan orang yang percaya kepada-Nya sekali-kali
tidak dipermalukan."
7 Jadi, bagi kamu yang percaya adalah

kehormatan, tetapi bagi yang tidak percaya,
batu yang telah mereka, para pembangun itu,
tolak, batu itu telah dijadikan sebagai kepala
penjuru
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8 dan batu sandungan serta karang

penghalang. Mereka yang tidak percaya pada
firman, mereka tersandung bahkan pada apa
yang telah ditempatkan.
9Namun, kamulah bangsa yang terpilih,

imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat dalam kepemilikan, supaya kamu
memberitakan kebajikan Dia yang telah
memanggil kamu dari kegelapan ke dalam
terang-Nya yang menakjubkan;
10 yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang

umat Allah (Elohim - 2316); yang tidak pernah
dirahmati, tetapi sekarang telah dirahmati.
11Hai yang terkasih, aku menasihati kamu

sebagai orang asing dan yang mengembara,
agar menghindari keinginan-keinginan
kedagingan yang berperang melawan jiwa,
12 dengan memelihara perilakumu yang baik

di antara bangsa-bangsa lain, supaya dalam
apa yang mereka fitnahkan tentang kamu
sebagai pembuat kejahatan, setelah meneliti
dari perbuatan-perbuatan baik, mereka dapat
memuliakan Allah (Elohim - 2316) pada hari
penilikan.
13Selanjutnya, tundukkanlah dirimu kepada

setiap peraturan buatan manusia, karena Allah
(- 2962) Tuhan, baik kepada raja sebagai yang
berkuasa,
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14maupun kepada para gubernur sebagai

yang diutus olehnya, di satu sisi, untuk
pembalasan bagi yang berbuat jahat, di sisi
lain, pujian bagi yang berbuat baik.
15Sebab, demikian itulah kehendak Allah

(Elohim - 2316), yang mengerjakan kebaikan
untuk membungkam kebodohan orang-orang
yang tidak berpengetahuan.
16Dan selaku orang-orang merdeka,

janganlah seperti orang yang memakai
kemerdekaan sebagai tudung kejahatan,
melainkan seperti hamba-hamba Allah (Elohim
- 2316).
17Hormatilah semua orang, cintailah

persaudaraan, takutlah akan Allah (Elohim -
2316), hormatilah raja!
18 Para pelayan rumah tangga haruslah

tunduk kepada tuanmu (para majikan - 1203)
dengan segenap rasa takut, bukan hanya
kepada yang baik dan lembut, tetapi juga
kepada yang keras;
19 sebab inilah anugerah, jika karena

kesadaran akan Allah (Elohim - 2316)
seseorang menanggung dukacita dengan
menderita ketidakadilan.
20Sebab, apakah penghargaannya, jika kamu

tabah karena berbuat dosa lalu ditinju? Tetapi
jika kamu tabah karena berbuat baik lalu
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menderita, inilah anugerah di hadapan Allah
(Elohim - 2316).
21Sebab, untuk inilah kamu telah dipanggil,

karena Kristus pun telah menderita ganti
kita dengan meninggalkan teladan bagi kita,
sehingga kamu dapat mengikuti jejak-Nya.
22Dia yang tidak melakukan dosa, tidak pula

ditemui tipu muslihat pada mulut-Nya,
23Dia yang dicaci maki, Dia tidak mencaci

maki kembali; meskipun menderita, Dia tidak
mengancam, melainkan Dia menyerahkan
kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
24Dia sendiri yang sudah menanggung

dosa-dosa kita di dalam tubuh-Nya di atas
kayu salib; supaya dengan mati terhadap
dosa, kita dapat hidup di dalam kebenaran.
Tentang Dia, oleh bilur-bilur-Nya kamu sudah
disembuhkan.
25Sebab kamu dahulu seperti domba

yang tersesat, tetapi sekarang kamu sudah
dikembalikan kepada Gembala dan penilik
jiwamu.

3
1Sama seperti itu, para istri hendaklah
tunduk kepada suaminya sendiri, supaya

apabila ada juga yang tidak percaya kepada
firman, mereka dapat dimenangi tanpa
perkataan melalui perilaku para istri,
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2 setelah memerhatikan perilakumu yang

murni dengan rasa takut.
3Yaitu kamu, yang dandanannya bukan

secara lahiriah, dengan kepang-kepang rambut
dan dengan perhiasan emas atau pakaian
mewah,
4melainkan manusia batiniah, yang

tersembunyi dalam ketidakbinasaan, yaitu roh
yang lemah lembut dan tenang, yang sangat
berharga di hadapan Allah (Elohim - 2316).
5Sebab demikian jugalah wanita-wanita

kudus dahulu, yang berharap kepada Allah
(Elohim - 2316), mereka mendandani diri
mereka sendiri dengan tunduk kepada suami
mereka masing-masing.
6Sebagaimana Sara telah menaati Abraham

dengan memanggilnya tuan, yang olehnya
kamu telah dijadikan anak-anak untuk
melakukan yang baik, bahkan dengan tanpa
takut ancaman apa pun.
7 Para suami, dengan cara serupa, ketika

hidup bersama dalam kebijaksanaan, haruslah
menunjukkan rasa hormat kepada istri seperti
kepada bejana yang lebih lemah, dan selaku
teman pewaris anugerah kehidupan, supaya
doa-doamu tidak terhalang.
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8Dan akhirnya, hendaklah semuanya

sepikiran, seperasaan, sekasih persaudaraan,
lemah lembut, bersahabat,
9 tidak membalas kejahatan ganti kejahatan,

atau caci maki ganti caci maki, melainkan
sebaliknya, saling memberkati karena
mengetahui bahwa untuk inilah kamu telah
dipanggil, supaya kamu dapat mewarisi berkat.
10Sebab, "Siapa yang ingin mencintai

kehidupan dan melihat hari-hari yang baik,
biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat,
dan bibirnya agar tidak mengatakan tipu
muslihat.
11Biarlah dia berbalik dari yang jahat dan

melakukan yang baik; biarlah dia mencari
perdamaian dan mengejarnya.
12Sebab mata Tuhan (YAHWEH - 2962) ada

atas orang benar dan telinga-Nya tersedia
bagi permohonan mereka, tetapi wajah Tuhan
(YAHWEH - 2962) melawan orang yang
berbuat jahat."
13Dan siapakah yang akan menjahati kamu

jika kamu menjadi para peneladan apa yang
baik?
14Namun, berbahagialah jika sekiranya

kamu menderita juga karena kebenaran,
dan janganlah menjadi takut akan ancaman
mereka, bahkan jangan pula digelisahkan;



1 PETRUS 3.15–20 11
15 tetapi kuduskanlah Kristus (YAHWEH -

5547), Tuhan (Elohim - 2962), di dalam hatimu,
dan selalu siap dengan kata-kata pembelaan
terhadap setiap orang yang menanyai kamu
firman mengenai pengharapan yang ada
padamu, dengan lemah lembut dan hormat,
16 sambil menggunakan hati nurani yang baik,

supaya dengan apa yang mereka fitnahkan
kamu sebagai pembuat kejahatan, mereka,
yang melecehkan perilakumu yang baik di
dalam Kristus, akan dipermalukan.
17Sebab lebih baik menderita karena berbuat

baik --jika kehendak Allah (Elohim - 2316)
menginginkan untuk menderita-- daripada
karena berbuat jahat.
18Sebab, Kristus juga telah menderita karena

dosa-dosa sekali untuk selamanya, yang benar
ganti yang tidak benar, supaya Dia dapat
mendekatkan kita kepada Allah (Elohim -
2316), karena di satu sisi, telah dijadikan mati
dalam daging, tetapi di sisi lain, dijadikan
hidup dalam Roh.
19Dalam pada itu pula, ketika pergi kepada

roh-roh yang ada di dalam penjara, Dia telah
mengumumkan
20 kepada yang dahulu tidak taat, ketika satu

kali kesabaran Allah (Elohim - 2316) menanti
pada zaman Nuh, dengan dipersiapkan sebuah
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bahtera yang ke dalamnya hanya sedikit, yaitu
delapan jiwa, yang telah diselamatkan dari air.
21Dan sekarang, baptisan yang

menyelamatkan kita, bukanlah sesuatu
yang menunjuk pada pembersihan kotoran
jasmani, melainkan jawaban dari hati nurani
yang baik terhadap Allah (Elohim - 2316),
melalui kebangkitan YESUS Kristus,
22 yang setelah naik ke surga, Dia berada di

sebelah kanan Allah (Elohim - 2316), karena
malaikat-malaikat dan otoritas-otoritas dan
kuasa-kuasa telah ditaklukkan kepada-Nya.

4
1Kemudian mengenai Kristus, karena telah
menderita dalam daging demi kita, maka

kamu juga, perlengkapilah dirimu dengan
pikiran yang sama; sebab orang yang telah
menderita dalam daging, ia telah diberhentikan
dari dosa,
2 sehingga dia tidak lagi ada dalam keinginan

manusia melainkan dalam kehendak Allah
(Elohim - 2316), untuk menghidupi waktu
yang tersisa di dalam daging.
3Sebab, cukuplah bagi kita waktu kehidupan

yang telah berlalu untuk menggenapkan
kehendak bangsa-bangsa lain, ketika
menjalaninya dalam rangsangan badani,
dalam hasrat, dalam kemabukan, dalam
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pesta makan, dalam pesta minum dan dalam
penyembahan berhala yang terlarang.
4Yang di dalamnya mereka dikejutkan,

ketika kamu tidak ikut serta dalam luapan
ketidaksenonohan sambil menghujat.
5Merekalah yang akan memberikan

pertanggungjawaban kepada Dia, yang siap
untuk menghakimi yang hidup dan yang mati.
6Sebab untuk itu pulalah, di antara yang

mati telah diberitakan injil, supaya di satu sisi
mereka dapat dihakimi sesuai dengan manusia
di dalam daging, tetapi di sisi lain mereka
dapat hidup sesuai dengan Allah (Elohim -
2316) di dalam Roh.
7Dan, akhir segala sesuatu sudah dekat,

oleh karena itu berpikirlah jernih dan sadarlah
dalam doa-doa
8 bahkan di atas segala-galanya, sambil

memelihara kasih yang menyala-nyala di
antara kamu sendiri, karena kasih dapat
menutupi sejumlah dosa.
9 Jadilah murah hati seorang terhadap yang

lain tanpa persungutan,
10masing-masing sebagaimana karunia

rohani yang telah dia terima untuk
melayankannya di antara mereka sendiri,
seperti para penatalayan yang baik dari
berbagai anugerah Allah (Elohim - 2316).
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11 Jika seseorang berbicara: bagaikan firman

Allah (Elohim - 2316); jika seseorang melayani:
bagai keluar dari kekuatan yang Allah (Elohim
- 2316) sediakan; supaya dalam segala hal
Allah (Elohim - 2316) dapat dipermuliakan
melalui YESUS Kristus. Bagi Dialah kemuliaan
dan kekuasaan sampai selama-lamanya! Amin.
12Hai yang terkasih, di antara kamu

janganlah dikejutkan oleh nyala api pencobaan
yang datang kepadamu, seperti sesuatu yang
aneh sedang terjadi padamu.
13Sebaliknya, sebagaimana kamu

mengambil bagian dalam penderitaan
Kristus, bersukacitalah supaya kamu juga
disukacitakan dengan bersukaria pada saat
penyingkapan kemuliaan-Nya.
14 Jika kamu dicela dalam Nama Kristus,

berbahagialah, karena Roh Allah (ilahi - 2316)
dan kemuliaan sedang berdiam padamu.
Memang Dia sedang dihujat karena mereka,
tetapi karena kamu, Dia sedang dimuliakan.
15Karenanya, jangan ada seorang pun

di antara kamu yang menderita sebagai
pembunuh, atau pencuri, atau yang berbuat
jahat, atau sebagai penggerecok orang lain;
16 sebaliknya, jika menderita sebagai orang

Kristen, biarlah dia tidak menjadi malu,
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melainkan biarlah dia mempermuliakan Allah
(Elohim - 2316) dalam hal ini.
17Sebab inilah saatnya untuk memulai

penghakiman dari bait Allah (Elohim -
2316), dan jika pertama-tama dari kita,
bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang
tidak taat kepada injil Allah (Elohim - 2316)?
18Dan jika orang yang benar diselamatkan

dengan susah payah, bagaimanakah orang-
orang fasik dan orang-orang berdosa akan
nyata?
19Maka dari itu pula, mereka yang menderita

sesuai dengan kehendak Allah (Elohim - 2316),
biarlah jiwa mereka sendiri dipercayakan ke
dalam perbuatan baik, seperti kepada Pencipta
yang setia.

5
1Aku, selaku sesama tua-tua dan saksi
penderitaan Kristus dan mitra kemuliaan

yang akan segera disingkapkan, menasihati
para tua-tua di antara kamu,
2 gembalakanlah kawanan domba Allah

(Elohim - 2316) di antara kamu dengan
meniliknya bukan dengan paksaan, melainkan
dengan kerelaan, bukan pula dengan mencari
keuntungan, melainkan dengan ketulusan,
3 juga bukan seperti yang menjalankan

kekuasaan atas kawanan itu, melainkan
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dengan menjadi teladan bagi kawanan domba
itu.
4Dan pada waktu Gembala Agung

dinyatakan, kamu akan menerima mahkota
kemuliaan yang tidak akan pudar.
5Sejalan dengan itu, yang lebih muda,

tunduklah kepada para tua-tua; dan semua
orang yang saling tunduk seorang terhadap
yang lain, kenakanlah kerendahan hati, karena
Allah (Elohim - 2316) menentang yang takabur,
tetapi Dia memberi anugerah kepada yang
rendah hati.
6Selanjutnya, rendahkanlah dirimu di bawah

tangan Tuhan (Elohim - 2316) yang kuat,
supaya Dia meninggikan kamu pada waktunya;
7 ketika memasrahkan segala kekuatiranmu

kepada-Nya, karena Dia sendiri yang
memedulikan kamu.
8Sadarlah, berjaga-jagalah, karena

musuhmu, si iblis, berjalan sambil mengaum
seperti singa, untuk mencari seseorang yang
dapat ia telan.
9 Lawanlah dia dengan iman yang teguh,

karena mengetahui bahwa penderitaan
yang sama sedang digenapkan di dalam
persaudaraanmu di dunia.
10Dan Allah (Elohim - 2316) segala anugerah,

yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan
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kekal-Nya di dalam Kristus YESUS, kiranya
Dia sendiri akan memulihkan, meneguhkan,
menguatkan, mengukuhkan kamu, setelah
sedikit menderita.
11Bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan

sampai selama-lamanya! Amin.
12Melalui Silvanus, saudara yang setia

kepadamu, seperti yang aku menganggapnya,
aku telah menulis melalui sedikit hal untuk
menasihati dan memberi kesaksian ini, supaya
menjadi anugerah Allah (Elohim - 2316) yang
sebenarnya, yang di dalamnya kamu telah
berdiri.
13Dia yang di Babilon turut terpilih, dan

Markus anakku, menyalami kamu.
14Salamilah seorang terhadap yang lain

dengan ciuman kasih. Damai sejahtera bagi
kamu semua yang ada di dalam Kristus YESUS!
Amin.



2 Petrus

1
1Simon Petrus, seorang hamba dan rasul
YESUS Kristus. Kepada mereka yang

memperoleh iman yang sama dengan kami
dalam kebenaran Allah (Elohim - 2316) dan
Juruselamat kita YESUS Kristus.
2Anugerah bagimu dan damai sejahtera telah

dilipatgandakan dalam pengenalan penuh
akan Allah (Elohim - 2316) dan YESUS, Tuhan
kita.
3Sebagaimana seluruh kekuatan ilahi-Nya

yang telah dilimpahkan kepada kita --yaitu
hal-hal untuk kehidupan dan kesalehan--
oleh pengenalan penuh akan Dia yang
telah memanggil kita melalui kemuliaan dan
kebajikan,
4 yang olehnya Dia telah melimpahkan

janji-janji yang sangat besar dan berharga
bagi kita, supaya melalui hal ini kamu dapat
menjadi semitra dari kodrat ilahi karena
telah luput dari kebinasaan yang ada dalam
keinginan di dunia.
5Namun dalam hal yang sama ini pun,

dengan mengerahkan seluruh ketekunan,
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tambahkanlah kebajikan kepada imanmu, dan
pengetahuan kepada kebajikan,
6 dan penguasaan diri kepada pengetahuan,

dan ketabahan kepada penguasaan diri, dan
kesalehan kepada ketabahan,
7 dan kasih persaudaraan kepada kesalehan,

dan kasih kepada kasih persaudaraan.
8Sebab, dengan ada dan berlimpahnya

hal-hal ini, tidaklah membuat lamban
ataupun mandul bagimu, berkenaan dengan
pengenalan akan Tuhan kita YESUS Kristus,
9 karena bagi siapa yang tidak menghadirkan

hal-hal ini, dia adalah seorang buta yang
berpandangan sempit, karena melupakan
penyucian dosa-dosanya masa lalu.
10Oleh sebab itu, saudara-saudara,

usahakanlah lebih lagi untuk membuat teguh
panggilan dan pilihanmu, karena dengan
melakukan hal-hal itu kamu tidak akan pernah
tersandung.
11Sebab, demikianlah kepadamu akan

ditambahkan secara berlimpah, jalan masuk ke
dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juruselamat
kita YESUS Kristus.
12Oleh karena itu, aku tidak akan lalai untuk

selalu mengingatkan kamu tentang hal itu,
meskipun telah mengetahui dan diteguhkan di
dalam kebenaran yang dihadirkan.
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13Dan selama aku berada di dalam kemah ini,

aku menganggap adil untuk menggelorakan
kamu dalam ingatan,
14 karena mengetahui bahwa kepindahan

kemahku itu tidak lama lagi, sebagaimana pula
yang telah Tuhan kita YESUS Kristus jelaskan
kepadaku.
15Dan juga sesudah keberangkatanku,

aku akan berusaha untuk selalu memelihara
kamu, untuk menjadikan hal-hal ini sebagai
kenangan.
16Sebab, dengan tidak mengikuti dongeng-

dongeng yang direkayasa dengan cerdik,
kami telah memberitahukan kepadamu kuasa
dan kedatangan Tuhan kita YESUS Kristus,
malahan dengan dijadikan saksi mata dari
kebesaran hal itu.
17Sebab, ketika menerima kehormatan dan

kemuliaan dari Allah (Elohim - 2316) Bapa,
ada suatu suara seperti ini yang disampaikan
kepada-Nya dengan kemuliaan yang dahsyat,
"Inilah Putra-Ku, yang terkasih, kepada-Nya
Aku berkenan!"
18Dan kami telah mendengar suara itu

ketika disampaikan dari surga, ketika berada
bersama-Nya di gunung yang kudus.
19Dan kami memperoleh perkataan nubuat

yang lebih teguh, yang kamu lakukan dengan
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baik ketika memerhatikannya, bagaikan
sebuah lampu yang bercahaya di tempat yang
gelap, sampai hari menjadi petang dan fajar
dapat merekah di hatimu.
20Dengan pertama-tama mengetahui hal

ini, bahwa setiap nubuat kitab suci bukan
merupakan penafsiran diri sendiri,
21 karena nubuat tidak pernah dihasilkan

oleh keinginan seseorang, sebaliknya
orang-orang kudus Allah (Elohim - 2316) telah
mengucapkan karena dihasilkan oleh Roh
Kudus.

2
1Dan para nabi palsu pun telah muncul
dari antara umat, sebagaimana juga

guru-guru palsu akan ada di antaramu,
merekalah yang akan memperkenalkan
sekte-sekte kebinasaan, bahkan untuk
menyangkal Penguasa (Majikan - 1203) yang
telah membeli diri mereka, sehingga dengan
cepat mendatangkan kebinasaan pada diri
mereka sendiri.
2Dan banyak orang akan mengikuti jalan

kebinasaan mereka, oleh merekalah jalan
kebenaran akan dihujat.
3Dan dengan tamak, mereka akan

mengomersialkan kamu melalui perkataan-
perkataan palsu. Bagi mereka, penghukuman
yang ada sejak dahulu tidak akan berlambat-
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lambat dan kebinasaan mereka tidaklah
terlelap.
4Sebab, jika Allah (Elohim - 2316) tidak

berbelaskasihan atas malaikat-malaikat
yang telah berdosa, sebaliknya, Dia malah
menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan
dengan melemparkannya ke dalam tartarus
untuk ditahan sampai penghakiman;
5 dan Dia tidak berbelaskasihan atas dunia

zaman dahulu, kecuali Dia melindungi
kedelapan orang keluarga Nuh selaku
pemberita kebenaran pada saat menimbulkan
air bah atas dunia orang-orang fasik;
6 dan Dia telah menjatuhkan kutuk dengan

kehancuran ketika mengubah kota-kota Sodom
dan Gomora menjadi abu, sambil memberi
gambaran sebuah contoh bagi orang-orang
yang berniat untuk hidup fasik,
7namun Dia meluputkan Lot, orang benar

yang tertindas oleh tingkah laku dalam
rangsangan badani dari orang-orang fasik,
8 sebab dalam penglihatan dan pendengaran

orang benar itu, selagi tinggal di antara
mereka, jiwa yang benar itu tersiksa hari demi
hari oleh perbuatan-perbuatan durhaka;
9maka Tuhan (YAHWEH - 2962) sudah

tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang
yang saleh dari pencobaan, dan menahan
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orang-orang yang tidak benar hingga hari
penghakiman untuk dihukum,
10 dan khususnya mereka yang menuruti

kedagingan dalam keinginan kecemaran,
dan yang memandang rendah pemegang
kekuasaan. Para penantang yang keras kepala
itu tidak gentar ketika menghujat kemuliaan,
11 sedangkan para malaikat yang lebih besar

dalam kekuatan dan kemampuan, tidak
menyampaikan penghakiman yang menghujat
terhadap mereka di hadapan * (YAHWEH -
2962).
12Dan mereka bagaikan binatang buas

yang tidak berakal, yang dilahirkan sebagai
pemangsa dan pembinasa. Oleh apa yang
tidak mereka sadari ketika menghujat, mereka
akan dibinasakan dalam kebinasaan mereka,
13 agar menerima upah ketidakadilan, ketika

menganggap pesta pora sehari-hari sebagai
kenikmatan. Mereka adalah noda dan cela yang
memabukkan dalam kepalsuan-kepalsuannya
ketika berpesta bersamamu,
14 karena mempunyai mata yang penuh

zina dan dosa yang tiada henti, sambil
selalu memikat jiwa-jiwa yang lemah, seraya
membiasakan hati dalam ketamakan. Mereka
adalah anak-anak yang menderita kutuk
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15 karena meninggalkan jalan yang lurus.

Mereka tersesat dengan mengikuti jalan
Bileam anak Beor, yang mencintai upah
ketidakadilan
16 dan mendapatkan teguran atas

pelanggarannya, yaitu seekor keledai yang
tidak bisa berbicara, dengan berbicara dalam
suara manusia, dia telah mencegah kedunguan
sang nabi.
17Mereka adalah sumber mata air yang

tiada berair, bagaikan kabut yang dihalau oleh
badai. Bagi mereka, kegelapan yang pekat
telah disediakan untuk selamanya.
18Sebab, dengan membicarakan kata-kata

sombong yang sia-sia, mereka sedang
memikat dengan keinginan daging melalui
rangsangan badani orang-orang yang sungguh
telah terluput dari mereka yang hidup dalam
kesesatan,
19 sambil menjanjikan kemerdekaan kepada

mereka, padahal diri mereka sendiri menjadi
hamba kebinasaan; karena siapa yang
dikalahkan oleh seseorang, ia pun telah
dijadikan hamba bagi orang itu.
20Sebab, jika setelah menghindari

pencemaran duniawi dengan pengetahuan
penuh akan Tuhan dan Juruselamat, YESUS
Kristus, tetapi dikalahkan kembali dengan
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dijerat oleh hal-hal ini, maka bagi mereka
keadaan yang terakhir menjadi lebih buruk
daripada keadaan yang semula.
21Sebab, bagi mereka lebih baik tidak

mengenal jalan kebenaran daripada setelah
mengenal, berbalik dari perintah kudus yang
telah disampaikan kepada mereka.
22Dan, bagi mereka telah berlaku

perumpamaan yang benar ini, "Anjing yang
kembali ke muntahnya sendiri dan babi yang
telah dimandikan, ke kubangan lumpur."

3
1Hai yang terkasih, sekarang aku menulis
surat yang kedua ini kepadamu, yang di

dalamnya aku menggelorakan akal budimu
yang tulus di dalam ingatan
2untuk mengingat firman yang telah

dikatakan sebelumnya oleh para nabi kudus,
juga perintah Tuhan dan Juruselamat
mengenai kerasulan kami.
3Dengan pertama-tama mengetahui hal

ini, bahwa pada hari-hari yang terakhir akan
muncul para pengejek yang berjalan sesuai
dengan keinginannya sendiri.
4Dan yang berkata, "Di manakah janji

mengenai kedatangan-Nya, karena sejak
leluhur kita meninggal, segala sesuatu
tetap berlangsung demikian dari sejak awal
penciptaan?"
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5Sebab hal ini tidak terselami oleh mereka

yang mendambakan, bahwa langit ada dari
sejak dahulu, dan bumi dari air dan melalui
airpada saat berdiri bersamaan oleh firman
Allah (Elohim - 2316).
6Olehnya bumi pada waktu itu telah musnah

ketika dibanjiri oleh air.
7Namun sekarang, oleh firman yang sama

langit dan bumi sedang disimpan untuk
api, sambil dipelihara sampai pada hari
penghakiman dan pemusnahan orang-orang
fasik.
8Akan tetapi biarlah satu hal ini jangan

menutupi pandanganmu, hai yang terkasih,
bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti
seribu tahun dan seribu tahun seperti satu
hari.
9Tuhan tidak menunda akan janji-Nya

sebagaimana beberapa orang menganggap
sebagai kelambanan, sebaliknya, Dia bersabar
terhadap kita karena tidak menghendaki
seorang pun binasa, melainkan supaya semua
orang memperoleh pertobatan.
10Dan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri

pada malam hari. Pada saat itu langit akan
berlalu dengan suara gemuruh, dan anasir-
anasir akan dilebur dengan dibakar panas yang
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membara, juga bumi dan kegiatan-kegiatan
yang ada di dalamnya akan terbakar habis.
11Selanjutnya, dengan terleburnya semua hal

ini, betapa perlunya kamu ada dalam perilaku
yang kudus dan saleh.
12Sambil menanti dan menyegerakan

kedatangan hari Allah (Elohim - 2316), yang
olehnya langit akan dilebur dengan dibakar
oleh api, dan anasir-anasir akan dilelehkan
dengan dibakar panas yang membara.
13Dan, sesuai dengan janji-Nya, kita sedang

menantikan langit yang baru dan bumi yang
baru, yang di dalamnya kebenaran tinggal
tetap.
14Oleh sebab itu hai yang terkasih, selagi

menantikan hal-hal ini, berusahalah agar
didapati oleh Dia ada dalam damai sejahtera,
tanpa noda dan tanpa cela.
15Dan anggaplah kesabaran Tuhan kita

itu sebagai keselamatan, sebagaimana pula
Paulus, saudara kita yang terkasih, telah
menuliskannya kepadamu sesuai dengan
hikmat yang telah diberikan kepadanya.
16Dan seperti dalam semua surat yang

berbicara kepada mereka mengenai hal-hal
ini, yang di dalamnya terdapat beberapa hal
yang sulit dipahami, sama seperti kitab-kitab
yang lainnya juga, yang sedang mereka --yang
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tidak terpelajar dan tidak teguh-- selewengkan
menuju kehancuran diri mereka sendiri.
17Sebab itu kamu, hai yang terkasih, dengan

mengetahui sebelumnya, jagalah supaya
kamu tidak meruntuhkan keteguhanmu
sendiri dengan turut terseret dalam kesalahan
orang-orang fasik.
18Dan bertumbuhlah dalam anugerah dan

dalam pengetahuan Tuhan dan Juruselamat
kita YESUS Kristus. Bagi Dialah kemuliaan, baik
sekarang maupun sampai hari akhir zaman!
Amin.



1 Yohanes

1
1Apa yang selalu ada dari semula, yang
telah kami dengarkan, yang telah kami

lihat dengan mata kami, yang telah kami
perhatikan dan yang tangan kami telah
menyentuhnya, berkenaan dengan Firman
hidup,
2 --dan hidup itu telah dinyatakan dan telah

kami lihat dan sedang kami persaksikan,
bahkan kami sedang memberitakan kepadamu
hidup itu, yang kekal, yang selalu ada bersama
Bapa dan telah dinyatakan kepada kami--
3 apa yang telah kami lihat dan telah kami

dengarkan, kami sedang memberitakannya
kepada kamu, supaya kamu juga dapat
memiliki persekutuan bersama kami, dan
bahkan persekutuan kami itu dengan Bapa
dan dengan Putra-Nya, YESUS Kristus.
4Dan kami menuliskan hal-hal ini kepadamu,

supaya sukacitamu dapat dipenuhkan.
5Dan inilah janji yang telah kami dengarkan

dari Dia dan kami beritakan kepadamu, bahwa
Allah (Elohim - 2316) adalah terang dan di
dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
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6 Jika kita mengatakan bahwa kita memiliki

persekutuan dengan Dia, dan kita berjalan
dalam kegelapan, kita sedang berdusta dan
tidak sedang melakukan kebenaran.
7Namun, jika kita berjalan dalam terang

sebagaimana Dia ada di dalam terang,
kita sedang memiliki persekutuan seorang
terhadap yang lain, dan darah YESUS Kristus,
Putra-Nya, sedang membersihkan kita dari
segala dosa.
8 Jika kita berkata bahwa kita tidak

mempunyai dosa, kita sedang menyesatkan
diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di
dalam kita.
9 Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia

adalah setia dan adil, sehingga Dia akan
mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan
membersihkan kita dari segala ketidakadilan.
10 Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat

dosa, kita menjadikan Dia pendusta dan
firman-Nya tidak ada di dalam kita.

2
1Hai anak-anakku, aku menuliskan hal-hal
ini kepadamu, supaya kamu tidak berbuat

dosa, dan jika seseorang telah berbuat dosa,
kita memiliki pembela di hadapan Bapa, yaitu
YESUS Kristus yang adil.
2Dan Dia sendiri adalah pendamaian

sehubungan dengan dosa-dosa kita, tetapi
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bukan saja sehubungan dengan yang kita
miliki, melainkan juga sehubungan dengan
yang seluruh dunia miliki.
3Dan dengan ini kita mengetahui bahwa

kita telah mengenal Dia, manakala kita dapat
memelihara perintah-perintah-Nya.
4Siapa yang mengatakan, "Aku telah

mengenal Dia," tetapi tidak memelihara
perintah-perintah-Nya, dia adalah pendusta
dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya.
5Namun, siapa yang memelihara firman-Nya,

sesungguhnya di dalam ia kasih Allah (Elohim
- 2316) telah disempurnakan. Dengan ini kita
mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia.
6Siapa yang mengatakan tinggal di

dalam Dia, dia wajib berjalan sedemikian
sebagaimana Dia sendiri juga telah berjalan.
7Saudara-saudara, aku tidak menuliskan

kepadamu perintah yang baru, melainkan
perintah lama yang dari semula terus kamu
pegang. Perintah yang lama adalah firman
yang telah kamu dengarkan dari semula.
8Aku sedang menuliskan lagi perintah baru

kepadamu, apa yang benar di dalam Dia dan di
dalam kamu, karena kegelapan sedang lenyap
dan terang yang benar sekarang bersinar.
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9Siapa yang mengatakan berada di dalam

terang dan membenci saudaranya, dia berada
di dalam kegelapan hingga sekarang.
10Siapa yang mengasihi saudaranya, dia

sedang tinggal di dalam terang dan sandungan
tidak ada di dalam dirinya.
11Namun, siapa yang membenci saudaranya,

dia sedang berada di dalam kegelapan dan
sedang berjalan di dalam kegelapan dan
dia tidak mengetahui ke mana dia sedang
pergi, sebab kegelapan itu telah membutakan
matanya.
12Aku menulis kepadamu, hai anak-anak,

karena dosa-dosa telah diampunkan kepadamu
demi Nama-Nya.
13Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak,

karena kamu telah mengenal Dia dari semula.
Aku menulis kepadamu, hai orang-orang
muda, karena kamu telah menaklukkan yang
jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak
kecil, karena kamu telah mengenal Bapa.
14Aku telah menulis kepadamu, hai bapak-

bapak, karena kamu telah mengenal Dia dari
semula. Aku telah menulis kepadamu, hai
orang-orang muda, karena kamu itu kuat dan
firman Allah (Elohim - 2316) tinggal di dalam
kamu dan kamu telah menaklukkan yang
jahat.
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15 Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal

yang di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi
dunia, kasih Bapa tidak ada padanya.
16Sebab segala sesuatu yang di dalam dunia:

keinginan daging dan keinginan mata dan
keangkuhan hidup, tidaklah berasal dari Bapa,
melainkan berasal dari dunia.
17Dan dunia sedang berlalu, juga

keinginannya, tetapi siapa yang melakukan
kehendak Allah (Elohim - 2316) ia tinggal
sampai selamanya.
18Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang

terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar
bahwa seorang antikristus sedang datang,
sekarang bahkan banyak antikristus telah
muncul, dari itu kita tahu bahwa ini adalah
waktu yang terakhir.
19Mereka telah muncul dari antara kita, tetapi

mereka bukanlah berasal dari kita, karena
jika mereka berasal dari kita, mereka akan
tetap tinggal bersama kita; tetapi agar dapat
dinyatakan, bahwa mereka bukan semua
berasal dari kita.
20Dan kamu memiliki urapan dari Yang

Kudus, dan kamu telah mengetahui segala
sesuatu.
21Aku telah menulis kepadamu bukan karena

kamu tidak mengetahui kebenaran, sebaliknya,
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karena kamu telah mengetahuinya dan karena
setiap dusta bukanlah berasal dari kebenaran.
22Siapakah pendusta itu jika bukan dia yang

menyangkal, "YESUS itu bukan Mesias!" Inilah
antikristus yang menyangkal Bapa dan Putra.
23Setiap orang yang menyangkal Putra,

dia juga tidak memiliki Bapa; orang yang
mengakui Putra, dia juga memiliki Bapa.
24Kamu selanjutnya, apa yang telah kamu

dengarkan dari semula, biarlah hal itu tetap
tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah
kamu dengarkan dari semula tetap tinggal di
dalam kamu, kamu juga akan tetap tinggal di
dalam Putra dan di dalam Bapa.
25Dan inilah janji yang telah Dia sendiri

janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal.
26Aku telah menulis hal-hal ini kepadamu,

mengenai mereka yang sedang menyesatkan
kamu.
27Dan kamu, urapan yang telah kamu terima

dari Dia, tetap tinggal di dalam kamu, dan
kamu tidak mempunyai kebutuhan agar
seseorang dapat mengajari kamu; sebaliknya
sebagaimana urapan yang sama sedang
mengajari kamu tentang segala sesuatu dan
itu adalah benar dan bukanlah dusta, dan
sebagaimana Dia telah mengajari kamu, kamu
akan tetap tinggal di dalam Dia.
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28Dan sekarang, hai anak-anak, tinggallah

tetap di dalam Dia, supaya ketika Dia
dinyatakan, kita dapat memiliki keyakinan diri
dan tidak dipermalukan di hadapan-Nya pada
waktu kedatangan-Nya.
29 Jika kamu telah mengetahui bahwa Dia

itu adil, maka kamu mengenal bahwa setiap
orang yang melakukan keadilan, dia dilahirkan
dari pada-Nya.

3
1 Lihatlah, betapa besarnya kasih yang
telah Bapa berikan kepada kita sehingga

kita disebut anak-anak Allah (Elohim - 2316);
itu sebabnya dunia tidak mengenal kita,
karena dunia tidak mengenal Dia.
2Hai yang terkasih, sekarang kita adalah

anak-anak Allah (Elohim - 2316), dan belum
dinyatakan kita akan menjadi apa kelak. Tetapi
kita mengetahui, bahwa apabila Dia telah
dinyatakan, kita akan menjadi serupa dengan
Dia, karena kita akan melihat Dia sebagaimana
Dia ada.
3Dan setiap orang yang memiliki

pengharapan ini kepada-Nya, dia
menguduskan dirinya sendiri sebagaimana
halnya Dia itu kudus.
4Setiap orang yang melakukan dosa, dia juga

melakukan kedurhakaan, dan dosa adalah
kedurhakaan.
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5Dan kamu telah mengetahui bahwa Dia

sendiri sudah dinyatakan, supaya Dia dapat
menghapus dosa-dosa kita, dan di dalam Dia
sendiri tidak ada dosa.
6Setiap orang yang tetap tinggal di dalam

Dia, dia tidak berbuat dosa. Setiap orang yang
berbuat dosa, dia tidak melihat Dia bahkan
tidak mengenal-Nya.
7Hai anak-anak, jangan biarkan seorang pun

menyesatkan kamu; siapa yang melakukan
keadilan, dia adalah adil, sama seperti Dia itu
adalah adil.
8Siapa yang melakukan dosa, dia berasal

dari si iblis, karena dari semula si iblis berbuat
dosa. Untuk itulah Putra Allah (Elohim - 2316)
telah dinyatakan, supaya Dia menghancurkan
pekerjaan-pekerjaan si iblis.
9Setiap orang yang telah dilahirkan dari Allah

(Elohim - 2316), ia tidak melakukan dosa,
karena benih-Nya tetap tinggal di dalam ia dan
dia tidak dapat berbuat dosa, karena dia telah
dilahirkan dari Allah (Elohim - 2316).
10Dalam hal ini anak-anak Allah (Elohim -

2316) dan anak-anak si iblis menjadi nyata:
setiap orang yang tidak melakukan keadilan
dan yang tidak mengasihi saudaranya, dia
tidak berasal dari Allah (Elohim - 2316).



1 YOHANES 3.11–17 9
11Sebab, ini adalah berita yang telah kamu

dengarkan dari semula, bahwa kita dapat
mengasihi seorang terhadap yang lain,
12 bukan seperti Kain yang berasal dari yang

jahat, dan dia telah membunuh saudaranya.
Dan dengan alasan apakah dia membunuhnya?
Karena perbuatan-perbuatannya adalah jahat,
sedangkan perbuatan-perbuatan saudaranya
benar.
13Saudara-saudaraku, janganlah heran jika

dunia membenci kamu.
14Kita tahu bahwa kita telah beralih dari

kematian ke dalam kehidupan, karena kita
mengasihi saudara-saudara. Siapa yang tidak
mengasihi saudara, dia tetap tinggal di dalam
kematian.
15Setiap orang yang membenci saudaranya,

dia adalah pembunuh dan kamu telah
mengetahui bahwa setiap pembunuh tidak
memiliki hidup kekal untuk tetap tinggal di
dalam Dia.
16Dengan ini kita telah mengenal kasih:

karena Dia telah mempertaruhkan jiwa-Nya
demi kita, kita pun wajib mempertaruhkan
jiwa demi saudara-saudara.
17Dan siapa saja yang memiliki kelengkapan

hidup dunia dan dia melihat saudaranya yang
mempunyai kebutuhan, dan dia telah menutup
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hatinya terhadapnya, bagaimanakah kasih
Allah (Elohim - 2316) tetap tinggal di dalam ia?
18Hai anak-anakku, kita tidak dapat

mengasihi dengan perkataan ataupun dengan
lidah, melainkan dengan perbuatan dan
dengan kebenaran.
19Dan dengan ini kita tahu bahwa kita berasal

dari kebenaran, dan kita akan meyakinkan hati
kita di hadapan-Nya
20 sekiranya bahwa hati kita boleh

memutuskan --karena Allah (Elohim - 2316)
itu lebih besar daripada hati kita, bahkan Dia
mengetahui segala sesuatu.
21Yang terkasih, jika hati kita tidak

mempersalahkan kita, kita memiliki keyakinan
diri terhadap Allah (Elohim - 2316).
22Dan apa saja yang dapat kita minta,

kita terima dari Dia, sebab kita memelihara
perintah-perintah-Nya dan kita melakukan
hal-hal yang berkenan di hadapan-Nya.
23Dan inilah perintah-Nya: supaya kita dapat

beriman di dalam Nama Putra-Nya, YESUS
Kristus, dan dapat mengasihi seorang terhadap
yang lain sebagaimana Dia telah memberi
perintah kepada kita.
24Dan siapa yang memelihara perintah-

perintah-Nya, dia tetap tinggal di dalam Dia
dan Dia di dalamnya. Dan dengan ini kita tahu
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bahwa Dia tetap tinggal di dalam kita: dari
Roh yang telah Dia berikan kepada kita.

4
1Hai yang terkasih, janganlah percaya
kepada setiap roh, sebaliknya ujilah

roh-roh itu, apakah dia berasal dari Allah
(Elohim - 2316). Sebab, banyak nabi palsu
telah muncul ke dunia.
2Dengan ini kamu mengenal Roh Allah

(Elohim - 2316): setiap roh yang mengakui
YESUS Kristus tatkala datang dalam daging, ia
berasal dari Allah (Elohim - 2316),
3 dan setiap roh yang tidak mengakui YESUS

Kristus tatkala datang dalam daging, ia tidak
berasal dari Allah (Elohim - 2316). Dan inilah
antikristus yang telah kamu dengar, bahwa dia
sedang datang, dan sekarang ia sudah ada di
dalam dunia.
4Kamu berasal dari Allah (Elohim - 2316),

hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan
mereka, karena Dia yang ada di dalam kamu
lebih besar daripada dia yang ada di dalam
dunia.
5Mereka sendiri berasal dari dunia, karena itu

mereka berbicara dari dunia dan dunia sedang
mendengarkan mereka.
6Kita berasal dari Allah (Elohim - 2316);

siapa yang mengenal Allah (Elohim - 2316),
ia mendengarkan kita, siapa yang tidak
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berasal dari Allah (Elohim - 2316), ia
tidak mendengarkan kita. Atas dasar ini kita
mengetahui Roh kebenaran dan roh kesesatan.
7Hai yang terkasih, kita harus mengasihi

seorang terhadap yang lain, sebab kasih
berasal dari Allah (Elohim - 2316), dan setiap
orang yang mengasihi, dia telah dilahirkan dari
Allah (Elohim - 2316) dan dia mengenal Allah
(Elohim - 2316).
8Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak

mengenal Allah (Elohim - 2316), karena Allah
(Elohim - 2316) adalah kasih.
9Dalam hal ini kasih Allah (Elohim - 2316)

telah dinyatakan di dalam kita, bahwa Allah
(Elohim - 2316) telah mengutus Putra-Nya
yang tunggal ke dunia, supaya kita dapat
hidup melalui Dia.
10Dalam hal ini, kasih itu bukanlah karena

kita telah mengasihi Allah (Elohim - 2316),
melainkan karena Dia sendiri telah mengasihi
kita dan Dia telah mengutus Putra-Nya sebagai
pendamaian berkenaan dengan dosa-dosa
kita.
11Hai yang terkasih, jika Allah (Elohim -

2316) telah mengasihi kita sedemikian, kita
juga wajib mengasihi seorang terhadap yang
lain.
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12Tidak seorang pun pernah melihat Allah

(Elohim - 2316). Jika kita mengasihi seorang
terhadap yang lain, Allah (Elohim - 2316) tetap
tinggal di dalam kita dan kasih-Nya itu telah
disempurnakan di dalam kita.
13Dengan ini kita tahu bahwa kita tetap

tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita:
karena Dia telah menganugerahkan kepada
kita dari Roh-Nya.
14Dan kita telah melihat dan bersaksi

bahwa Bapa telah mengutus Putra sebagai
Juruselamat dunia.
15Siapa saja yang mengaku bahwa YESUS

adalah Putra Allah (Elohim - 2316), Allah
(Elohim - 2316) tetap tinggal di dalam ia dan
dia di dalam Allah (Elohim - 2316).
16Dan kita telah mengenal dan telah

mengimani kasih yang Allah (Elohim - 2316)
miliki di dalam kita. Allah (Elohim - 2316)
adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di
dalam kasih, dia tetap tinggal di dalam Allah
(Elohim - 2316), dan Allah (Elohim - 2316) di
dalam ia.
17Dalam hal ini kasih telah disempurnakan

bersama kita, supaya kita dapat memiliki
keyakinan diri pada hari penghakiman; karena
sebagaimana Dia itu ada, kita juga ada di
dalam dunia ini.
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18Di dalam kasih tidak ada ketakutan.

Sebaliknya, kasih yang sempurna membuang
ke luar ketakutan, karena ketakutan
mengandung hukuman, dan siapa yang takut,
ia belum disempurnakan di dalam kasih.
19Kita mengasihi Dia, sebab Dia lebih dahulu

mengasihi kita.
20 Jika seseorang mengatakan, "Aku

mengasihi Allah (Elohim - 2316)," tetapi dia
membenci saudaranya, ia adalah seorang
pendusta, karena siapa yang tidak mengasihi
saudaranya yang ia lihat, bagaimana dia
sanggup untuk mengasihi Allah (Elohim -
2316) yang tidak ia lihat?
21Dan kita memperoleh perintah ini dari Dia,

supaya siapa yang mengasihi Allah (Elohim -
2316), ia juga mengasihi saudaranya.

5
1Setiap orang yang percaya bahwa YESUS
adalah Mesias, ia dilahirkan dari Allah

(Elohim - 2316); dan setiap orang yang
mengasihi Dia yang telah melahirkannya, ia
juga mengasihi dia yang telah dilahirkan dari
pada-Nya.
2Dengan ini kita tahu bahwa kita mengasihi

anak-anak Allah (Elohim - 2316), manakala
kita mengasihi Allah (Elohim - 2316) dan
memelihara perintah-perintah-Nya.
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3Sebab inilah kasih Allah (Elohim - 2316),

bahwa kita memelihara perintah-perintah-Nya,
dan perintah-perintah-Nya itu tidaklah berat.
4Sebab semua yang dilahirkan dari Allah

(Elohim - 2316), ia menaklukkan dunia, dan
inilah kemenangan yang telah menaklukkan
dunia: iman kita.
5Siapakah dia yang menaklukkan dunia jika

bukan dia yang percaya bahwa YESUS adalah
Putra Allah (Elohim - 2316)?
6 Inilah Dia yang telah datang melalui air

dan darah, YESUS Sang Mesias. Bukan hanya
dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan
Roh itulah yang bersaksi, sebab Roh adalah
kebenaran.
7Sebab ada tiga yang bersaksi di surga:

Bapa, Firman, dan Roh Kudus; dan ketiganya
ini adalah satu.
8Dan ada tiga yang bersaksi di bumi: Roh,

dan air, dan darah; dan ketiganya itu menjadi
satu.
9 Jika kita menerima kesaksian manusia,

maka kesaksian Allah (Elohim - 2316) itu lebih
besar, karena inilah kesaksian Allah (Elohim
- 2316) yang telah Dia persaksikan tentang
Putra-Nya.
10Siapa yang percaya kepada Putra Allah

(Elohim - 2316), ia memiliki kesaksian di
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dalam dirinya sendiri. Siapa yang tidak
percaya kepada Allah (Elohim - 2316), ia
telah membuat Dia sebagai pendusta, sebab
ia tidak percaya kepada kesaksian yang telah
Allah (Elohim - 2316) persaksikan berkenaan
dengan Putra-Nya.
11Dan inilah kesaksian itu, bahwa Allah

(Elohim - 2316) telah memberi hidup kekal
kepada kita dan hidup ini ada di dalam
Putra-Nya.
12Siapa yang memiliki Putra, dia memiliki

hidup, siapa yang tidak memiliki Putra Anak
(Elohim - 2316), ia tidak memiliki hidup.
13Aku telah menulis hal-hal ini kepada

kamu yang percaya kepada Nama Putra Allah
(Elohim - 2316), supaya kamu mengetahui
bahwa kamu memiliki hidup kekal dan supaya
kamu dapat percaya kepada Nama Putra *
(Elohim - 0).
14Dan inilah keyakinan diri yang kita miliki

terhadap Dia, bahwa jika kita meminta
sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, Dia
mendengarkan kita.
15Dan jika kita telah mengetahui bahwa

Dia mendengarkan kita, apa yang kita minta,
kita mengetahui bahwa kita memperoleh
permintaan yang telah kita minta dari Dia.
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16 Jika seseorang melihat saudaranya yang

berdosa, suatu dosa yang tidak sampai pada
kematian, dia harus memohon, dan Dia akan
mengaruniakan kepadanya hidup bagi mereka
yang berdosa tidak sampai pada kematian. Ada
dosa sampai pada kematian, bukan tentang
hal itu aku mengatakan agar ia memohon.
17Semua ketidakadilan adalah dosa, tetapi

ada dosa tidak sampai pada kematian.
18Kita mengetahui bahwa setiap orang yang

dilahirkan dari Allah (Elohim - 2316), ia tidak
berbuat dosa, sebaliknya siapa yang lahir
dari Allah (Elohim - 2316), ia menjaga dirinya
sendiri dan si jahat tidak menjamahnya.
19Kita mengetahui bahwa kita berasal dari

Allah (Elohim - 2316) dan seluruh dunia
terletak pada si jahat.
20Dan kita mengetahui bahwa Putra Allah

(Elohim - 2316) sedang datang. Dan Dia telah
mengaruniakan kepada kita akal budi, supaya
kita dapat mengenal yang benar dan berada di
dalam yang benar, di dalam Putra-Nya, YESUS
Kristus. Dia adalah Allah (Elohim - 2316) yang
benar dan hidup yang kekal.
21Hai anak-anak, jagalah dirimu sendiri dari

berhala-berhala! Amin.



2 Yohanes

1
1Tua-tua. Kepada ibu yang terpilih dan
anak-anaknya, yang aku kasihi dalam

kebenaran, dan bukan hanya aku tetapi
juga mereka semua yang telah mengenal
kebenaran
2melalui kebenaran yang tetap tinggal di

antara kita dan akan ada bersama kita sampai
selamanya.
3Anugerah, rahmat, damai sejahtera dari

Allah (Elohim - 2316), Bapa, dan dari Tuhan
YESUS Kristus, Putra Bapa, akan ada bersama
kamu dalam kebenaran dan kasih.
4Aku sangat disukacitakan karena aku telah

mendapati dari antara anak-anakmu yang
sedang berjalan dalam kebenaran, sama
seperti perintah yang telah kita terima dari
Bapa.
5Dan sekarang aku meminta engkau, hai ibu,

--bukan seakan-akan aku menuliskan perintah
yang baru kepadamu, melainkan yang dari
semula terus kita pegang-- bahwa kita harus
mengasihi seorang terhadap yang lain.
6Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus

berjalan sesuai dengan perintah-perintah-Nya.
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Inilah perintah itu, seperti yang telah kamu
dengarkan dari semula bahwa kamu harus
berjalan di dalamnya.
7Sebab banyak yang menyesatkan telah

muncul ke dunia, mereka yang tidak mengakui
YESUS Kristus yang datang dalam daging; dia
adalah si sesat dan si antikristus.
8 Perhatikanlah dirimu sendiri, supaya kita

jangan menghancurkan apa yang telah kita
kerjakan, sebaliknya kita dapat menerima
upah sepenuhnya.
9Setiap orang yang melanggar dan yang

tidak tetap tinggal di dalam ajaran Kristus, ia
tidak memiliki Allah (Elohim - 2316). Siapa
yang tetap tinggal di dalam ajaran Kristus, ia
itulah yang memiliki baik Bapa maupun Putra.
10 Jika seseorang datang kepadamu dan

dia tidak mengemban ajaran ini, janganlah
menerima dia ke dalam rumah dan janganlah
mengucapkan salam kepadanya.
11Sebab, siapa yang mengucapkan salam

kepadanya, dia sedang mengambil bagian
dalam pekerjaan-pekerjaannya yang jahat.
12Sekalipun mempunyai banyak hal, tidaklah

kumaksudkan untuk menuliskannya kepadamu
dengan kertas dan tinta, sebaliknya aku
berharap untuk datang kepadamu dan
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berbicara dari mulut ke mulut, supaya sukacita
kita dapat dipenuhkan.
13Anak-anak dari saudara perempuanmu

yang terpilih, menyalamimu! Amin.



3 Yohanes

1
1Tua-tua. Kepada Gayus yang terkasih,
yang aku kasihi dalam kebenaran.

2Hai yang terkasih, berkenaan dengan segala
sesuatu, aku mendoakan engkau agar menjadi
makmur dan berada dalam keadaan sehat
sebagaimana jiwamu menjadi makmur.
3Sebab aku sangat disukacitakan dengan

datangnya saudara-saudara dan bersaksinya
engkau dalam kebenaran, sebagaimana
engkau berjalan dalam kebenaran.
4Aku tidak mempunyai sukacita yang

lebih besar daripada ini, bahwa aku dapat
mendengar anak-anakku tengah berjalan
dalam kebenaran.
5Hai yang terkasih, engkau yang setia

melakukan apa saja yang telah engkau
kerjakan bagi saudara-saudara dan bagi
orang-orang asing,
6 yaitu mereka yang telah memberi kesaksian

terhadap kasihmu di hadapan gereja, dengan
mengarahkan secara layak bagi Allah (Elohim -
2316) apa yang akan engkau lakukan dengan
baik.
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7Sebab demi Nama itu mereka telah

berangkat dengan tidak menerima apa pun
dari bangsa-bangsa lain.
8Oleh karena itu, kita wajib menerima

mereka yang seperti itu, supaya kita dapat
menjadi rekan sekerja dalam kebenaran.
9Aku telah menulis kepada gereja, sebaliknya

Diotrefes yang ingin menjadi terkemuka di
antara mereka, dia tidak menerima kami.
10Sebab itu, jika aku datang, aku akan

mengingatkan perbuatan-perbuatannya yang
sedang ia lakukan dengan kata-kata yang
jahat sambil mempergunjingkan kami; dan
dengan tidak merasa puas atas hal-hal ini, dia
sendiri tidak pula menerima saudara-saudara
dan mencegah mereka yang mempunyai
kerinduan, bahkan mengucilkannya dari
gereja.
11Hai yang terkasih, janganlah meniru

yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang
melakukan kebaikan, dia berasal dari Allah
(Elohim - 2316), tetapi siapa yang melakukan
kejahatan, dia tidak melihat Allah (Elohim -
2316).
12Kepada Demetrius telah diberikan

kesaksian oleh semua orang dan oleh
kebenaran itu sendiri, dan kami juga
memberikan kesaksian, dan kamu telah
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mengetahui bahwa kesaksian kami adalah
benar.
13Aku mempunyai banyak hal untuk

menuliskannya, tetapi aku tidak ingin
menuliskan kepada engkau dengan tinta dan
pena.
14Namun, aku berharap untuk segera melihat

engkau, dan kita akan berbicara dari mulut ke
mulut. (1-15) Damai sejahtera bagimu! Para
sahabat menyalami engkau! Salamilah para
sahabat menurut namanya!



Yudas

1
1Yudas, seorang hamba YESUS Kristus dan
saudara Yakobus. Kepada mereka yang

terpanggil, yang telah dikuduskan dalam Allah
(Elohim - 2316), Bapa, yang dipelihara dalam
YESUS Kristus.
2 rahmat dan damai sejahtera dan kasih,

kiranya dilipatgandakan bagimu.
3Hai yang terkasih, dengan menggunakan

segala ketekunan untuk menulis kepadamu
berkenaan dengan keselamatan bersama, aku
mempunyai keperluan untuk menulis kepada
kamu, sambil menasihati agar berjuang
demi iman yang pernah disampaikan kepada
orang-orang kudus.
4Karena ada orang-orang tertentu yang

menyusup dengan diam-diam, mereka
yang sejak dahulu telah terdaftar ke dalam
penghakiman ini, yaitu orang-orang fasik yang
menyelewengkan anugerah Allah (Elohim -
2316) kita ke arah rangsangan badani, dan
yang menyangkal * (Elohim - 0) sendiri,
Penguasa (Majikan - 1203) dan Tuhan kita,
YESUS Kristus.
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5Namun aku ingin agar kamu mengingat hal

ini, yaitu meskipun kamu mengetahui bahwa
satu kali Tuhan (YAHWEH - 2962) pernah
menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir,
kali keduanya Dia membinasakan mereka yang
tidak percaya.
6 Juga para malaikat, mereka yang tidak

menjaga asal-usul mereka sendiri, malah telah
meninggalkan kediamannya sendiri, Dia telah
menahan mereka dengan belenggu abadi di
bawah kekelaman, sampai pada penghakiman
pada hari yang besar.
7Seperti halnya Sodom dan Gomora dan

kota-kota di sekitarnya yang gayanya serupa
dengannya, yang menyerahkan diri kepada
percabulan dan mengumbar kedagingan yang
aneh, mereka dipertontonkan sebagai contoh
orang-orang yang menjalani hukuman api
yang kekal.
8Bagaimanapun juga, sama seperti itu,

mereka yang berkhayal, di satu sisi mereka
mencemarkan tubuh, di sisi lain mereka
mengabaikan pemegang kekuasaan dan
menghujat kemuliaan.
9Namun ketika Mikhael, penghulu malaikat,

berselisih sambil bersitegang dengan si jahat
mengenai mayat Musa, dia tidak berani
menimpakan penghakiman dengan hujatan,
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sebaliknya dia berkata, "Kiranya Tuhan
(YAHWEH - 2962) menghardik engkau!"
10Tetapi orang-orang ini, di satu sisi mereka

menghujat sebanyak apa yang mereka
tidak ketahui, di sisi lain mereka memahami
sebanyak apa yang alamiah seperti halnya
makhluk-makhluk yang tidak berakal, dalam
hal ini mereka sedang dibinasakan.
11Celaka bagi mereka, karena yang mereka

tempuh adalah jalan hidup Kain, dan mereka
terjerumus ke dalam kesesatan Bileam
mengenai upah, dan mereka binasa di dalam
perbantahan Korah.
12Mereka ini adalah noda dalam perjamuan

kasihmu karena turut berjamu tanpa rasa
malu dengan mengenyangkan diri mereka
sendiri. Bagaikan awan yang tidak berair
yang dilayangkan oleh angin, bagaikan
pohon yang tak berbuah pada musim gugur,
yang telah benar-benar mati, yang tercabut
seakar-akarnya.
13Bagaikan gelombang laut yang

menghasilkan buih keaiban mereka sendiri.
Bagaikan bintang-bintang yang beredar,
yang bagi mereka telah disediakan pekatnya
kegelapan untuk selamanya.
14Dan juga kepada mereka ini, Henokh,

generasi ketujuh dari Adam, bernubuat sambil
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mengatakan, "Lihatlah, Tuhan (YAHWEH
- 2962) datang dengan beribu-ribu orang
kudus-Nya,
15untuk melakukan penghakiman terhadap

semua orang, dan mempersalahkan semua
orang fasik dari antara mereka, berkenaan
dengan segala perbuatan fasik mereka yang
telah mereka lakukan dengan fasik, dan
berkenaan dengan segala kekasaran yang
telah mereka, orang-orang berdosa yang fasik
itu, ucapkan terhadap Dia."
16Mereka ini adalah para penggerutu yang

tidak pernah puas, yang berjalan menurut
keinginan-keinginannya, bahkan mulut mereka
mengucapkan kata-kata congkak seraya
mencari muka demi keuntungan.
17Namun kamu yang terkasih, ingatlah

perkataan yang telah dikatakan sebelumnya
oleh para rasul Tuhan kita YESUS Kristus.
18Sebab mereka terus berkata kepadamu,

bahwa pada zaman akhir akan ada para
pencemooh yang muncul berdasarkan
keinginan kefasikan diri mereka sendiri.
19Mereka ini adalah orang-orang yang jiwani,

yang menyebabkan perpecahan, karena tidak
memiliki Roh.
20Akan tetapi kamu yang terkasih, dengan

membangun dirimu sendiri di atas imanmu
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yang paling kudus sambil berdoa di dalam Roh
Kudus,
21 peliharalah dirimu sendiri di dalam kasih

Allah (Elohim - 2316) sambil menantikan
rahmat Tuhan kita YESUS Kristus bagi hidup
yang kekal.
22Dan di satu sisi, berikanlah kemurahan

kepada mereka yang bimbang;
23 tetapi di sisi lain, selamatkanlah

mereka yang ada dalam ketakutan, dengan
merenggutnya dari api, walau membenci
pakaiannya yang dicemari oleh kedagingan.
24Dan bagi Dia yang berkuasa untuk

memelihara kamu tanpa tersandung, dan
menempatkan kamu tanpa cela di hadapan
kemuliaan-Nya dengan kegirangan yang besar,
25 bagi satu-satunya Allah (Elohim - 2316)

yang bijaksana, Juruselamat kita, Tuhan
(- 2962) adalah kemuliaan dan kebesaran,
kekuasaan dan otoritas, sekarang dan bahkan
sampai selama-lamanya! Amin.



Wahyu

1
1Wahyu YESUS Kristus yang telah Allah
(Elohim - 2316) berikan kepada-Nya untuk

memperlihatkan kepada hamba-hamba-Nya
apa yang harus terjadi dengan segera. Dan
dengan mengutus melalui malaikat-Nya,
Dia memberitahukan kepada hamba-Nya,
Yohanes,
2 yang telah memberi kesaksian firman Allah

(Elohim - 2316) dan kesaksian YESUS Kristus,
sebanyak yang telah dia lihat.
3Berbahagialah siapa yang membaca, dan

siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-
perkataan nubuat ini, dan yang memelihara
apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab
waktunya sudah dekat.
4Yohanes. Kepada ketujuh gereja di Asia.

Anugerah dan damai sejahtera bagimu, dari
Dia, Yang Ada dan Yang Telah Ada dan Yang
Akan Datang, dan dari ketujuh Roh yang ada
di hadapan takhta-Nya,
5 dan dari YESUS Kristus, saksi yang setia,

yang sulung dari antara yang mati dan
pemimpin raja-raja di bumi. Bagi Dia yang
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telah mengasihi kita dan telah membasuh kita
dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya
6 serta menjadikan kita raja-raja dan

imam-imam bagi Allah (Elohim - 2316) dan
Bapa-Nya; bagi Dia kemuliaan dan kekuasaan
untuk selama-lamanya, Amin.
7 Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan

dan setiap mata akan melihat Dia, dan mereka
yang telah menikam Dia serta semua suku di
bumi akan meratap karena Dia. Ya, amin!
8Tuhan Allah (YAHWEH - 2962 - 2316)

berfirman, "Aku adalah Alfa dan Omega,
permulaan dan penghabisan, Yang Ada dan
Yang Telah Ada dan Yang Akan Datang,
Penguasa Semesta."
9Aku, Yohanes, yang juga saudaramu

dan teman sekutu dalam kesukaran dan
dalam kerajaan serta ketabahan YESUS
Kristus, berada di pulau yang disebut Patmos
berkenaan dengan firman Allah (Elohim -
2316) dan berkenaan dengan kesaksian YESUS
Kristus.
10Aku berada di dalam Roh pada hari Tuhan

dan aku mendengar di belakangku suatu suara
yang nyaring seperti bunyi sangkakala,
11 yang mengatakan, "Akulah Alfa dan

Omega, Yang Pertama dan Yang Terakhir.
Dan, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam
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sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh
gereja di Asia: ke Efesus, dan ke Smirna, dan
ke Pergamus, dan ke Tiatira, dan ke Sardis,
dan ke Filadelfia, dan ke Laodikea."
12Dan aku berpaling untuk melihat suara

siapa yang berbicara denganku. Dan setelah
berpaling, aku melihat tujuh kaki pelita emas.
13Dan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita

itu, ada orang serupa Anak Manusia yang
memakai jubah panjang dengan di dadanya
terlilit sabuk emas,
14 dan rambut di kepala-Nya putih bagaikan

bulu domba, putih seperti salju, dan mata-Nya
seperti nyala api,
15 dan kaki-Nya serupa tembaga yang

berkilap seperti dibakar dalam tungku, dan
suara-Nya seperti desau air bah,
16 dan yang di tangan kanan-Nya memegang

tujuh bintang, dan dari mulut-Nya keluar
sebilah pedang tajam bermata dua, dan
wajah-Nya seperti matahari bersinar dengan
kekuatannya.
17Dan ketika aku melihat-Nya, aku jatuh

pada kaki-Nya seperti orang mati. Dan Dia
meletakkan tangan kanan-Nya atasku seraya
berkata kepadaku, "Jangan takut! Akulah Yang
Pertama dan Yang Terakhir,
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18 dan Yang Hidup, dan Aku pernah menjadi

yang mati, tetapi lihatlah, Akulah yang hidup
sampai selama-lamanya, amin; dan Aku
memegang kunci alam maut dan kematian.
19Tuliskanlah apa yang telah engkau lihat,

dan apa yang sekarang ada, dan apa yang
akan segera terjadi sesudah hal-hal ini.
20Rahasia ketujuh bintang yang telah engkau

lihat pada tangan kanan-Ku dan ketujuh kaki
pelita emas itu: ketujuh bintang itu adalah
malaikat malaikat ketujuh gereja dan ketujuh
kaki pelita yang telah engkau lihat adalah
ketujuh gereja itu."

2
1 "Tuliskanlah kepada malaikat gereja
Efesus: Dia, yang memegang ketujuh

bintang di tangan kanan-Nya, yang berjalan
di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas,
mengatakan hal-hal ini:
2Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan

kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa
engkau tidak dapat menanggung yang jahat,
dan engkau telah menguji mereka yang
mengaku sebagai rasul tetapi mereka bukan,
dan engkau mendapati mereka palsu.
3Dan engkau telah menanggung dan

memelihara ketabahan, dan karena Nama-Ku
engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi
letih.
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4Namun Aku mempunyai sesuatu terhadap

engkau: bahwa engkau telah meninggalkan
kasihmu yang pertama.
5Sebab itu, ingatlah dari mana engkau

telah jatuh, dan bertobatlah, dan lakukanlah
perbuatan-perbuatan yang pertama, dan jika
tidak, Aku datang kepadamu secepatnya
dan akan memindahkan kaki pelitamu dari
tempatnya, jika engkau tidak bertobat.
6Namun engkau memiliki hal ini: bahwa

engkau membenci perbuatan-perbuatan para
pengikut Nikolaus, yang juga Aku benci.
7Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia

mendengarkan apa yang Roh katakan kepada
gereja-gereja. Bagi dia yang menang, Aku
akan memberikan kepadanya makan dari
pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah
firdaus Allah (Elohim - 2316)."
8 "Dan tuliskanlah hal-hal ini kepada malaikat

gereja orang-orang Smirna: Dia, Yang Pertama
dan Yang Terakhir, yang pernah mati tetapi
sudah hidup lagi, mengatakan:
9Aku tahu perbuatan-perbuatan dan

kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau
kaya, juga hujatan dari mereka yang menyebut
diri mereka Yahudi, padahal bukan, malah
sebaliknya mereka adalah sinagoga Satan.
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10 Janganlah engkau takut terhadap apa

yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si
iblis akan segera menjebloskan dari antara
kamu ke dalam penjara agar kamu dicobai
dan kamu akan mengalami kesukaran sepuluh
hari. Jadilah setia sampai pada kematian dan
Aku akan memberikan kepadamu mahkota
kehidupan.
11Siapa yang mempunyai telinga, biarlah

dia mendengarkan apa yang Roh katakan
kepada gereja-gereja. Siapa yang menang, ia
sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian
kedua."
12 "Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di

Pergamus: Dia yang mempunyai pedang tajam
bermata dua mengatakan hal-hal ini:
13Aku tahu perbuatanmu, serta tempat di

mana engkau tinggal, yaitu takhta Satan;
dan engkau tetap memegang Nama-Ku dan
engkau tidak menyangkali iman-Ku, bahkan
pada masa ketika Antipas, saksi-Ku yang setia
yang telah dibunuh di hadapanmu di tempat
Satan tinggal.
14Namun Aku mempunyai beberapa hal

terhadap engkau, bahwa di situ engkau
memiliki mereka yang memegang pengajaran
Bileam, yang mengajarkan kepada Balak
untuk memasang sandungan di hadapan anak
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cucu Israel agar memakan yang dikurbankan
kepada berhala dan melakukan percabulan.
15Demikian pula, engkau memiliki mereka

yang memegang pengajaran Nikolaus, yang
Aku benci.
16Bertobatlah, dan jika tidak, Aku segera

datang kepadamu, dan Aku akan berperang
melawan mereka dengan pedang dari
mulut-Ku.
17Siapa yang mempunyai telinga, biarlah

dia mendengarkan apa yang Roh katakan
kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang,
Aku akan memberikan kepadanya makan dari
manna yang telah disembunyikan dan Aku
akan memberikan batu putih kepadanya dan
pada batu itu tertulis nama yang baru yang
tidak seorang pun mengetahuinya, kecuali dia
yang menerimanya."
18 "Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja

di Tiatira: Putra Allah (Elohim - 2316) yang
kedua mata-Nya bagaikan nyala api dan
kedua kaki-Nya serupa tembaga yang berkilap,
mengatakan hal-hal ini:
19Aku tahu perbuatan-perbuatanmu,

dan kasih, dan pelayanan, dan iman, dan
ketabahanmu; dan sungguh, perbuatan-
perbuatanmu yang terakhir lebih daripada
yang pertama.
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20Namun Aku memiliki beberapa hal terhadap

engkau, karena engkau mengizinkan wanita
Izebel yang menyebut dirinya sendiri seorang
nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-
hamba-Ku supaya melakukan percabulan dan
memakan yang dikurbankan kepada berhala.
21Dan Aku telah memberikan waktu

kepadanya supaya dia bertobat dari
percabulannya, tetapi dia tidak bertobat.
22 Lihatlah, Aku melemparkan dia ke atas

tandu, dan mereka yang berzina dengannya
ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak
bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.
23Dan Aku akan membunuh anak-anaknya

dengan kematian, dan seluruh gereja akan
mengetahui bahwa Akulah yang menyelidiki
pikiran dan hati, dan Aku akan memberi
kepada kamu masing-masing sesuai dengan
perbuatanmu.
24Namun Aku berkata kepadamu dan

kepada mereka yang selebihnya di Tiatira,
sebanyak orang yang tidak memegang ajaran
itu dan yang tidak mempelajari hal-hal
yang dalam mengenai Satan, sebagaimana
mereka mengatakannya, Aku tidak akan
menanggungkan beban lain kepadamu.
25Namun, apa yang kamu miliki, peganglah

sampai Aku datang.
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26Dan siapa yang menang dan siapa

yang memelihara sampai akhir perbuatan-
perbuatan-Ku, Aku akan memberikan
kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa.
27Dan dia akan memerintah mereka dengan

tongkat besi --seperti bejana tanah liat mereka
diremukkan-- sebagaimana Aku juga sudah
menerimanya dari Bapa-Ku.
28Dan Aku akan memberikan kepadanya

bintang fajar.
29Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia

mendengarkan apa yang Roh katakan kepada
gereja-gereja."

3
1Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja
di Sardis: Dia, yang memiliki tujuh Roh

Allah (Elohim - 2316) dan ketujuh bintang,
mengatakan hal-hal ini, "Aku tahu perbuatan-
perbuatanmu, yaitu engkau mempunyai nama
bahwa engkau hidup, padahal engkau mati.
2 Jadilah orang yang berjaga-jaga dan

kuatkanlah mereka yang selebihnya, yang
hampir mati. Sebab Aku tidak menemukan
perbuatanmu yang diselesaikan di hadapan
Allah-Ku (Elohim - 2316).
3Selanjutnya, ingatlah bagaimana engkau

telah menerima dan mendengarnya, dan
peliharalah, dan bertobatlah! Jika kemudian,
kamu tidak berjaga-jaga, Aku akan datang
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kepadamu seperti pencuri dan kamu sekali-kali
tidak akan mengetahui kapan waktunya Aku
akan datang kepadamu.
4Engkau juga mempunyai beberapa nama di

Sardis yang tidak mencemarkan jubah mereka,
dan mereka akan berjalan bersama-Ku dengan
cemerlang, karena mereka layak.
5Siapa yang menang, ia ini akan dikenakan

jubah putih, dan Aku sekali-kali tidak
akan menghapus namanya dari Kitab
Kehidupan dan Aku akan mengakui namanya
di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan
malaikat-malaikat-Nya.
6Siapa mempunyai telinga, biarlah dia

mendengarkan apa yang Roh katakan kepada
gereja-gereja."
7 "Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di

Filadelfia: Dia yang kudus, yang benar, yang
memegang kunci Daud, yang membuka dan
tidak seorang pun menutup, dan Dia menutup
dan tidak seorang pun membuka, mengatakan
hal-hal ini:
8Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah,

Aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah
pintu yang terbuka dan tidak seorang pun
dapat menutupnya, karena engkau memiliki
kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara
firman-Ku dan tidak menyangkal Nama-Ku.
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9 Lihatlah, Aku menyerahkan mereka yang

dari sinagoga Satan yang menyebut dirinya
sendiri sebagai orang-orang Yahudi, padahal
mereka bukan, sebaliknya, mereka berdusta,
lihatlah, Aku akan membuat mereka agar
datang dan menyembah di depan kakimu
dan mereka akan mengetahui bahwa Aku
mengasihi engkau.
10Karena engkau telah memelihara firman

ketabahan-Ku, Aku juga akan memelihara
engkau dari waktu pencobaan yang akan
segera datang atas seluruh dunia untuk
mencobai mereka yang tinggal di bumi.
11 Lihatlah, Aku segera datang. Peganglah

kuat-kuat apa yang engkau miliki agar tidak
seorang pun mengambil mahkotamu.
12Siapa yang menang, Aku akan

menjadikannya tiang di tempat kudus Allah-Ku
(Elohim-Ku - 2316), dan dia sekali-kali tidak
akan pernah keluar lagi, dan Aku akan
menuliskan Nama Allah-Ku (Elohim-Ku - 2316)
padanya, dan nama kota Allah-Ku (Elohim-Ku
- 2316), Yerusalem yang baru yang turun dari
surga dari Allah-Ku (Elohim-Ku - 2316), dan
Nama-Ku yang baru.
13Siapa mempunyai telinga, biarlah dia

mendengarkan apa yang Roh mengatakannya
kepada gereja-gereja."
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14Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja

Laodikia: Sang Amin --saksi yang setia dan
benar, Penguasa dari ciptaan Allah (Elohim -
2316)-- mengatakan hal-hal ini,
15 "Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu,

bahwa engkau tidak dingin tidak pula panas;
kalau saja engkau itu dingin atau panas.
16 Jadi, karena engkau itu suam-suam, tidak

dingin tidak pula panas, Aku akan segera
memuntahkan engkau dari mulut-Ku.
17Sebab engkau berkata: Aku kaya dan

aku telah menjadi kaya, bahkan aku tidak
mempunyai kebutuhan apa pun! Namun
engkau tidak mengetahui bahwa engkau
adalah orang yang malang dan menyedihkan
dan miskin dan buta dan telanjang.
18Aku menasihatkan kepadamu supaya

membeli dari pada-Ku: emas yang telah
dibakar oleh api agar engkau menjadi kaya,
dan jubah-jubah putih agar engkau berpakaian
dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak,
dan oleskanlah salep pada matamu agar
engkau dapat melihat.
19Siapa saja yang Aku kasihi, Aku tegur dan

Aku hajar, karena itu giatlah dan bertobatlah.
20 Lihatlah, Aku berdiri di depan pintu dan

mengetuk, jika seseorang mendengar suara-Ku
dan membukakan pintu, Aku akan masuk
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kepadanya dan Aku akan makan bersama dia
dan dia bersama-Ku.
21Siapa yang menang, Aku akan

mengaruniakan kepadanya untuk duduk
bersama Aku di takhta-Ku, sebagaimana Aku
pun menang dan duduk bersama Bapa-Ku di
takhta-Nya.
22Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia

mendengarkan apa yang Roh katakan kepada
gereja-gereja."

4
1Sesudah aku melihat hal-hal itu, maka
lihatlah, ada sebuah pintu yang terbuka

di surga, dan ada suara yang pertama
yang pernah aku dengar itu yang berbicara
kepadaku bagaikan sangkakala, yang
mengatakan, "Naiklah ke sini, dan Aku akan
menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya
terjadi setelah hal-hal ini."
2Dan tiba-tiba aku berada di dalam Roh, dan

tampaklah sebuah takhta terletak di surga,
dan Dia yang duduk di atas takhta itu.
3Dan Dia yang duduk itu adalah serupa

dengan penampakan batu yaspis dan sardis,
dan ada pelangi di sekeliling takhta itu yang
serupa dengan penampakan zamrud.
4Dan di sekeliling takhta itu ada dua puluh

empat takhta dan di atas takhta-takhta itu
aku melihat dua puluh empat tua-tua sedang
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duduk dengan mengenakan jubah putih, dan
mereka memakai mahkota emas di atas kepala
mereka.
5Dan dari takhta itu keluar kilat dan guntur

dan suara-suara. Dan tujuh lampu api yang
dinyalakan di hadapan takhta itu, itulah
ketujuh Roh Allah (Elohim - 2316).
6Dan di hadapan takhta itu ada laut kaca

yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah
takhta itu serta di sekeliling takhta itu ada
empat makhluk hidup yang penuh dengan
mata, di depan dan di belakangnya.
7Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa

singa, dan makhluk hidup yang kedua itu
serupa lembu, dan makhluk hidup yang ketiga
itu yang memiliki muka seperti manusia,
dan makhluk hidup yang keempat itu serupa
rajawali yang sedang terbang.
8Dan keempat makhluk hidup masing-masing

pada dirinya sendiri memiliki enam sayap
di sekelilingnya, dan di dalamnya penuh
dengan mata, dan siang dan malam mereka
tidak beristirahat untuk mengatakan, "Kudus,
kudus, kuduslah Tuhan (YAHWEH - 2962),
Allah (Elohim - 2316) Penguasa Semesta, Yang
Sudah Ada, dan Yang Ada dan Yang Akan
Datang."
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9Dan tatkala makhluk-makhluk hidup itu

akan memberikan kemuliaan dan hormat dan
ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas
takhta itu, kepada Dia yang hidup sampai
selama-lamanya,
10 kedua puluh empat tua-tua itu tersungkur

di hadapan Dia yang duduk di takhta itu,
dan mereka menyembah kepada Dia yang
hidup sampai selama-lamanya dan mereka
melemparkan mahkota mereka di hadapan
takhta itu sambil berkata,
11 "Ya Tuhan dan Allah (YAHWEH - 2962 -

2316), Engkau layak menerima kemuliaan
dan hormat dan kuasa, karena Engkau
telah menciptakan segala sesuatu, dan
oleh kehendak-Mu mereka ada dan telah
diciptakan."

5
1Dan aku melihat di sebelah kanan Dia
yang duduk di atas takhta itu, sebuah kitab

yang ditulisi di bagian dalam dan luarnya, yang
telah dimeteraikan dengan tujuh meterai.
2Dan aku melihat seorang malaikat yang kuat

yang memberitakan dengan suara yang keras,
"Siapakah yang layak untuk membuka kitab itu
dan melepaskan meterai-meterainya?"
3Dan tidak seorang pun yang ada di dalam

surga, atau di atas bumi, ataupun di bawah
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bumi, sanggup untuk membuka kitab itu
ataupun melihatnya.
4Dan aku menangis tersedu-sedu karena

tidak seorang pun didapati layak untuk
membuka dan membaca kitab itu ataupun
melihatnya.
5Dan seorang dari antara para tua-tua itu

berkata kepadaku, "Janganlah menangis.
Lihatlah! Singa yang berasal dari suku Yehuda,
Tunas Daud, telah menang untuk membuka
kitab itu dan melepaskan ketujuh meterainya."
6Dan aku melihat, dan lihatlah, di tengah-

tengah takhta dan keempat makhluk hidup
itu dan di tengah-tengah para tua-tua itu,
ada Anak Domba yang berdiri seperti yang
telah disembelih, yang memiliki tujuh tanduk
dan tujuh mata, yang adalah tujuh Roh Allah
(Elohim - 2316) yang telah diutus ke seluruh
bumi.
7Dan Dia datang dan menerima kitab itu dari

tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta
itu.
8Dan ketika Dia menerima kitab itu, keempat

makhluk hidup dan kedua puluh empat tua-tua
itu tersungkur di depan Anak Domba itu,
seraya masing-masing memegang kecapi dan
bokor emas yang penuh dengan dupa, yang
adalah doa-doa orang-orang kudus.
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9Dan mereka menyanyikan nyanyian baru

sambil berkata, "Layaklah Engkau untuk
mengambil kitab itu dan membuka meterai-
meterainya, sebab Engkau sudah disembelih,
dan dengan darah-Mu Engkau sudah membeli
kami bagi Allah (Elohim - 2316), dari setiap
suku dan bahasa dan kaum dan bangsa,
10 dan Engkau telah menjadikan kami

raja-raja dan imam-imam bagi Allah (Elohim
- 2316) kami, dan kami akan memerintah di
atas bumi."
11Dan aku melihat, bahkan aku mendengar

suara, banyak malaikat di sekeliling takhta
dan makhluk hidup dan para tua-tua itu, dan
jumlah mereka adalah berlaksa-laksa dan
beribu-ribu,
12 yang berkata dengan suara nyaring,

"Layaklah Anak Domba yang telah disembelih
itu menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat
dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan
berkat."
13Dan aku mendengar segala ciptaan yang

ada di dalam surga dan di bumi dan di bawah
bumi, dan apa yang ada di atas laut serta
semua yang ada di dalamnya yang berkata,
"Berkat dan hormat dan kemuliaan dan
kekuasaan sampai selama-lamanya bagi Dia
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yang duduk di atas takhta dan bagi Anak
Domba."
14Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin!"

Dan kedua puluh empat tua-tua itu tersungkur
dan menyembah Dia yang hidup sampai
selama-lamanya.

6
1Dan aku melihat ketika Anak Domba
itu membuka satu dari meterai-meterai

itu, dan aku mendengar satu dari keempat
makhluk hidup itu yang berkata bagaikan
bunyi guntur, "Marilah dan lihatlah!"
2Dan aku melihat, dan lihatlah: seekor kuda

putih dan dia yang menunggang di atasnya
yang memegang sebuah busur, dan kepadanya
diberikan sebuah mahkota, dan dia keluar
untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat
menaklukkan.
3Dan ketika Dia membuka meterai yang

kedua, aku mendengar makhluk hidup kedua
yang berkata, "Marilah dan lihatlah!"
4Dan keluarlah kuda yang lain berwarna

merah api. Dan kepada dia yang menunggang
di atasnya telah dikaruniakan kepadanya untuk
mengambil damai dari bumi, juga agar mereka
saling membunuh seorang terhadap yang lain,
dan kepadanya telah diberikan pedang yang
besar.
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5Dan ketika Dia membuka meterai yang

ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga
yang berkata, "Marilah dan lihatlah!" Dan
aku melihat, dan lihatlah: seekor kuda hitam
dan dia yang menunggang di atasnya yang
memegang timbangan di tangannya.
6Dan aku mendengar suara di tengah-tengah

keempat makhluk hidup itu, yang berkata,
"Setakar gandum sedinar dan tiga takar jelai
sedinar, tetapi jangan engkau merusak minyak
zaitun dan air anggur itu."
7Dan ketika Dia membuka meterai yang

keempat, aku mendengar suara dari makhluk
hidup yang keempat yang berkata, "Marilah
dan lihatlah!"
8Dan aku melihat, dan lihatlah: seekor kuda

hijau pucat dan dia yang menunggang di
atasnya; namanya Kematian, dan alam maut
ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah
diberikan wewenang untuk membunuh atas
seperempat bumi dengan pedang dan dengan
kelaparan dan dengan kematian dan oleh
binatang-binatang buas di bumi.
9Dan ketika Dia membuka meterai yang

kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa
mereka yang telah dibunuh berkenaan dengan
firman Allah (Elohim - 2316) dan berkenaan
dengan kesaksian yang mereka miliki.
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10Dan mereka berseru dengan suara yang

keras sambil berkata, "Sampai kapan, ya
Penguasa (Tuhan - 1203) yang kudus dan
yang benar, Engkau tidak menghakimi dan
membalaskan darah kami terhadap mereka
yang tinggal di bumi?"
11Dan kepada mereka masing-masing

diberikan jubah panjang putih. Dan kepada
mereka dikatakan agar mereka dapat
beristirahat sedikit waktu lagi sampai akan
terpenuhinya jumlah mereka, sesama
hamba-hamba dan saudara-saudara mereka,
yang akan segera dibunuh seperti mereka
juga.
12Dan aku melihat, ketika Dia membuka

meterai yang keenam, dan lihatlah: gempa
besar terjadi, dan matahari menjadi hitam
seperti karung yang terbuat dari rambut dan
bulan menjadi seperti darah.
13Dan bintang-bintang langit berjatuhan

ke bumi seperti pohon ara menggugurkan
buah mentahnya karena diguncang oleh angin
kencang.
14Dan langit terbelah seperti gulungan kitab

yang digulung, dan semua gunung dan pulau
terpindahkan dari tempatnya.
15Dan raja-raja di bumi dan pembesar-

pembesar dan orang-orang kaya dan
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perwira-perwira dan mereka yang berkuasa
dan setiap hamba dan setiap orang merdeka
menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan
ke antara batu-batu gunung.
16Dan mereka berkata kepada gunung-

gunung dan kepada batu-batu itu, "Runtuhlah
ke atas kami dan sembunyikanlah kami dari
wajah Dia yang duduk di atas takhta itu dan
dari murka Anak Domba.
17Sebab hari besar murka-Nya telah tiba dan

siapakah yang dapat bertahan?"

7
1Dan sesudah hal-hal ini, aku melihat
empat malaikat yang berdiri pada keempat

penjuru bumi yang memegang keempat
mata angin bumi sehingga angin tidak dapat
berhembus di atas darat, tidak juga di atas
laut, maupun di atas setiap pohon.
2Dan aku melihat malaikat lain muncul dari

arah terbitnya matahari dengan memegang
meterai Allah (Elohim - 2316) yang hidup. Dan
dia berteriak dengan suara nyaring kepada
keempat malaikat yang kepada mereka telah
ditetapkan bagi mereka untuk merusak darat
dan laut dengan mengatakan,
3 "Jangan kamu merusak darat, atau laut,

ataupun pepohonan, sampai kami dapat
memeteraikan hamba-hamba Allah (Elohim -
2316) kami pada dahi mereka."
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4Dan aku mendengar jumlah mereka yang

telah dimeteraikan, seratus empat puluh
empat ribu orang yang telah dimeteraikan dari
setiap suku anak cucu Israel:
5Dari suku Yehuda dua belas ribu orang yang

dimeteraikan, dari suku Ruben dua belas ribu
orang yang dimeteraikan, dari suku Gad dua
belas ribu orang yang dimeteraikan.
6Dari suku Asher dua belas ribu orang yang

dimeteraikan, dari suku Naftali dua belas ribu
orang yang dimeteraikan, dari suku Manashe
dua belas ribu orang yang dimeteraikan.
7Dari suku Simeon dua belas ribu orang yang

dimeteraikan, dari suku Lewi dua belas ribu
orang yang dimeteraikan, dari suku Isakhar
dua belas ribu orang yang dimeteraikan.
8Dari suku Zebulon dua belas ribu orang yang

dimeteraikan, dari suku Yusuf dua belas ribu
orang yang dimeteraikan, dari suku Benyamin
dua belas ribu orang yang dimeteraikan.
9Sesudah hal-hal ini aku melihat, dan

lihatlah, suatu kerumunan orang banyak yang
tidak seorang pun dapat menghitungnya,
berasal dari setiap bangsa dan suku dan
kaum dan bahasa, seraya berdiri di hadapan
takhta dan di hadapan Anak Domba itu,
dengan mengenakan jubah panjang putih dan
ranting-ranting palem ada di tangan mereka,
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10 dan sambil berteriak dengan suara nyaring

seraya berkata, "Keselamatan bagi Dia yang
duduk di atas takhta, yaitu Allah (Elohim -
2316) kita, dan bagi Anak Domba."
11Dan semua malaikat berdiri di sekeliling

takhta dan para tua-tua dan keempat
makhluk hidup itu, dan mereka tersungkur
dengan wajahnya di hadapan takhta itu dan
menyembah Allah (Elohim - 2316),
12 seraya berkata, "Amin! Berkat dan

kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan
hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Allah
(Elohim - 2316) kita untuk selama-lamanya,
amin!"
13Dan seorang dari para tua-tua itu

menjawab seraya berkata kepadaku, "Mereka
ini yang mengenakan jubah panjang putih,
siapakah mereka dan dari manakah mereka
datang?"
14Dan aku berkata kepadanya, "Tuan,

engkau sudah tahu." Dan dia berkata
kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang
yang keluar dari kesukaran besar dan mereka
telah mencuci jubah panjang mereka dan
memutihkan jubah panjangnya dengan darah
Anak Domba.
15Sebab itu, mereka ada di hadapan takhta

Allah (Elohim - 2316) dan mereka beribadah
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kepada-Nya siang dan malam di tempat
kudus-Nya. Dan Dia yang duduk di atas takhta
itu akan berdiam di antara mereka.
16Mereka tidak akan pernah lapar lagi dan

tidak akan pernah haus lagi, bahkan matahari
ataupun segala macam panas, sekali-kali tidak
akan pernah menimpa ke atas mereka.
17Sebab Anak Domba yang ada di tengah-

tengah takhta itu akan menggembalakan
mereka dan memimpin mereka ke mata
air yang hidup. Dan Allah (Elohim - 2316)
akan menghapus semua air mata dari mata
mereka."

8
1Dan ketika Dia membuka meterai yang
ketujuh, terjadilah kesunyian di surga

selama setengah jam.
2Dan aku melihat ketujuh malaikat yang

berdiri di hadapan Allah (Elohim - 2316)
dan kepada mereka telah diberikan tujuh
sangkakala.
3Dan datanglah malaikat yang lain, dan dia

berdiri di depan mezbah seraya memegang
pedupaan emas. Dan kepadanya telah
diberikan dupa yang banyak supaya dia dapat
mempersembahkannya bersama doa-doa
semua orang kudus di atas mezbah emas itu
di hadapan takhta itu.
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4Dan asap dupa itu membubung bersama

doa-doa orang-orang kudus dari tangan
malaikat itu di hadapan Allah (Elohim - 2316).
5Dan malaikat itu mengambil pedupaan

itu, dan dia mengisinya dengan api mezbah
itu, dan dia melemparkannya ke bumi, dan
terjadilah suara gemuruh dan guntur-guntur,
dan kilat-kilat, dan gempa bumi.
6Dan ketujuh malaikat yang memegang

ketujuh sangkakala itu mempersiapkan dirinya
sendiri agar mereka dapat meniup sangkakala.
7Dan malaikat yang pertama meniup

sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan
api yang bercampur dengan darah, dan
itu dilemparkan ke bumi, dan sepertiga
pepohonan terbakar musnah, dan semua
rumput hijau terbakar musnah.
8Dan malaikat yang kedua meniup

sangkakalanya, dan sesuatu seperti gunung
besar yang terbakar dengan api dilemparkan
ke laut, dan sepertiga laut itu menjadi darah,
9 dan dia mematikan sepertiga ciptaan

yang mempunyai jiwa yang ada di laut, dan
sepertiga kapal-kapal dihancurkan.
10Dan malaikat yang ketiga meniup

sangkakalanya, dan sebuah bintang besar
yang terbakar seperti obor jatuh dari langit,
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dan dia jatuh ke atas sepertiga sungai-sungai
dan ke atas sumber-sumber air.
11Dan nama bintang itu disebut Apsintus, dan

sepertiga air itu berubah menjadi kepahitan,
dan banyak orang mati oleh air itu karena
mereka telah dipahitkan.
12Dan malaikat keempat meniup

sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga
dari matahari dan sepertiga dari bulan dan
sepertiga dari bintang-bintang, sehingga
sepertiga dari mereka menjadi gelap, dan
siang sepertiganya tidak akan terang, dan
seperti itu pula malam.
13Dan aku melihat, dan aku mendengar,

ada seorang malaikat yang terbang di tengah
langit seraya berkata dengan suara nyaring,
"Celaka, celaka, celaka bagi mereka yang
tinggal di bumi karena bunyi sangkakala
ketiga malaikat yang tersisa, yang akan segera
meniup sangkakalanya."

9
1Dan, malaikat yang kelima meniup
sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah

bintang yang jatuh dari langit ke bumi. Dan
kepadanya telah diberikan kunci ke sumur
abyssos.
2Dan dia membuka sumur abyssos itu, dan

asap membubung dari lubang itu seperti asap
dari tungku yang besar. Dan matahari dan
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angkasa dijadikan gelap karena asap dari
lubang itu.
3Dan dari asap itu keluarlah belalang-

belalang ke bumi. Dan kepada mereka
diberikan wewenang sebagaimana
kalajengking-kalajengking di bumi memiliki
wewenang;
4 dan kepada mereka dikatakan agar jangan

merusak rerumputan di bumi ataupun segala
yang hijau ataupun semua pepohonan, kecuali
hanya orang-orang yang tidak memiliki meterai
Allah (Elohim - 2316) di dahinya.
5Kepada mereka juga ditetapkan agar tidak

membunuh mereka tetapi agar disiksa selama
lima bulan, dan siksaan mereka seperti siksaan
kalajengking ketika menyengat manusia.
6Dan pada hari-hari itu, manusia akan

mencari kematian, tetapi mereka tidak akan
menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi
kematian akan lari dari mereka.
7Dan wujud belalang-belalang itu adalah

serupa kuda-kuda yang dipersiapkan untuk
peperangan, dan di atas kepala mereka seperti
ada mahkota serupa emas dan wajah-wajah
mereka seperti wajah-wajah manusia.
8Dan mereka mempunyai rambut seperti

rambut wanita dan gigi mereka seperti gigi
singa.
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9Dan mereka mempunyai tutup dada seperti

tutup dada dari besi; dan bunyi sayap-sayap
mereka seperti bunyi kereta-kereta kuda
dengan banyak kuda yang berpacu menuju
peperangan.
10Dan mereka mempunyai ekor serupa

kalajengking dan ada sengat-sengat pada
ekornya dan wewenang mereka adalah untuk
menyakiti manusia selama lima bulan.
11Dan mereka mempunyai raja atas mereka,

yaitu malaikat Abyssos, nama Ibrani baginya
Abaddon, dan dalam bahasa Yunani dia
mempunyai nama Apollyon.
12Celaka yang pertama telah berlalu, lihatlah,

masih akan datang dua celaka sesudah ini.
13Dan malaikat yang keenam meniup

sangkakala. Dan aku mendengar suatu suara
dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan
Allah (Elohim - 2316)
14 yang berkata kepada malaikat keenam

yang memegang sangkakala itu, "Lepaskanlah
keempat malaikat yang telah diikat di sungai
Efrat yang besar."
15Dan keempat malaikat itu dilepaskan,

mereka yang telah dipersiapkan untuk jam
dan hari dan bulan dan tahun, supaya mereka
membunuh sepertiga manusia.
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16Dan jumlah bala tentara berkuda itu ada

dua puluh ribu laksa; dan aku mendengar
jumlah mereka.
17Dan demikianlah aku melihat dalam

penglihatan, kuda-kuda dan mereka yang
menunggang di atasnya yang mengenakan
tutup dada merah api dan merah kehitam-
hitaman dan kuning belerang. Dan kepala
kuda-kuda itu seperti kepala singa dan dari
mulutnya keluar api dan asap dan belerang.
18Oleh ketiga hal ini, sepertiga manusia

terbunuh: oleh api dan oleh asap dan oleh
belerang yang keluar dari mulut mereka.
19Sebab wewenang mereka ada pada mulut

mereka dan pada ekor mereka; karena ekor
mereka serupa ular yang memiliki kepala, dan
dengan itu mereka menyakiti.
20Namun sisa manusia yang tidak terbunuh

oleh bencana-bencana itu, mereka bahkan
tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan
tangan mereka, bahwa mereka tidak boleh
menyembah setan-setan, dan berhala-berhala
emas, dan perak, dan perunggu dan batu
dan kayu yang bahkan tidak mampu baik
untuk melihat, maupun mendengar ataupun
berjalan.
21Dan mereka tidak bertobat dari

pembunuhan-pembunuhan mereka, maupun
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dari sihir-sihir mereka, maupun dari percabulan
mereka, atau dari pencurian-pencurian
mereka.

10
1Dan aku melihat malaikat lain yang
kuat, yang turun dari surga dengan

diselubungi awan, dan di atas kepalanya ada
pelangi, dan wajahnya seperti matahari, dan
kakinya seperti tiang api.
2Dan di tangannya, dia memegang sebuah

kitab kecil yang telah dibuka. Dan dia
meletakkan kakinya yang kanan di atas laut
dan yang kiri di atas darat.
3Dan dia berseru dengan suara yang nyaring

sama seperti singa mengaum, dan ketika dia
berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan
suaranya sendiri-sendiri.
4Dan ketika ketujuh guruh itu

memperdengarkan suaranya sendiri-
sendiri, aku akan segera menuliskan, dan aku
mendengar suara dari langit yang berkata
kepadaku, "Meteraikanlah apa yang ketujuh
guruh itu telah mengatakannya, dan jangan
menuliskannya."
5Dan malaikat yang aku lihat berdiri di atas

laut dan di atas darat, ia mengacungkan
tangannya ke langit.
6Dan dia bersumpah demi Dia yang

hidup untuk selama-lamanya, yang telah
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menciptakan langit dan hal-hal yang ada di
dalamnya, serta bumi dan hal-hal yang ada di
dalamnya, juga laut dan hal-hal yang ada di
dalamnya, bahwa waktunya tidak akan lama
lagi.
7Namun pada hari-hari suara malaikat yang

ketujuh akan segera meniup sangkakalanya,
maka rahasia Allah (Elohim - 2316)
harus digenapi sebagaimana Dia telah
memberitakannya kepada para hamba-Nya
sendiri, yaitu para nabi.
8Dan suara yang aku dengar dari surga

adalah yang berbicara lagi denganku, dan
yang mengatakan, "Pergilah, ambillah kitab
kecil yang telah dibuka di tangan malaikat
yang sedang berdiri di atas laut dan di atas
darat itu."
9Dan aku pergi ke arah malaikat itu sambil

berkata kepadanya, "Berikanlah kitab kecil
itu kepadaku." Dan dia berkata kepadaku,
"Ambillah dan makanlah dia, dan dia akan
memahitkan perutmu, tetapi di dalam mulutmu
akan manis seperti madu."
10Dan aku mengambil kitab kecil itu dari

tangan malaikat itu dan memakannya; dan di
dalam mulutku ia manis seperti madu, tetapi
ketika aku memakannya perutku dipahitkan.
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11Dan dia berkata kepadaku, "Haruslah

engkau bernubuat lagi atas kaum, dan bangsa,
dan bahasa, dan banyak raja."

11
1Dan kepadaku diberikan sebatang
buluh serupa tongkat pengukur dan

malaikat itu berdiri sambil berkata, "Bangunlah
dan ukurlah tempat kudus Allah (Elohim -
2316), dan mezbah-Nya, dan mereka yang
menyembah di dalamnya.
2Namun kecualikanlah halaman sebelah luar

tempat kudus, dan janganlah mengukurnya,
karena dia telah diberikan kepada bangsa-
bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota
suci itu selama empat puluh dua bulan.
3Dan Aku akan menetapkan kepada kedua

saksi-Ku dan mereka akan bernubuat selama
seribu dua ratus enam puluh hari dengan
mengenakan pakaian kabung.
4Mereka inilah dua pohon zaitun dan dua

kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan
(Elohim - 2962) seluruh bumi.
5Dan jika ada orang yang ingin mencelakai

mereka, api akan keluar dari mulut mereka dan
memakan habis mereka yang memusuhinya.
Dan jika ada orang yang ingin mencelakai
mereka, secara itulah dia harus dibunuh.
6Mereka ini memiliki otoritas untuk menutup

langit agar tidak mengirim hujan pada hari-hari
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mereka bernubuat dan mereka memiliki
otoritas atas air untuk mengubahnya menjadi
darah, dan untuk memukul bumi dengan
berbagai bencana, sesering yang sekiranya
mereka inginkan.
7Dan ketika mereka menggenapi kesaksian

mereka, binatang buas yang muncul dari
Abyssos akan melakukan peperangan dengan
mereka dan dia akan menaklukkan mereka
serta membunuh mereka.
8Dan mayat mereka akan ada di jalan raya

kota besar yang secara rohani disebut Sodom
dan Mesir, tempat Tuhan kita juga disalibkan.
9Dan dari kaum dan suku dan bahasa dan

bangsa, mereka akan melihat mayatnya
selama tiga setengah hari dan mereka tidak
mengizinkan mayatnya itu diletakkan di dalam
kubur.
10Dan mereka yang tinggal di bumi akan

bersukacita atasnya dan mereka akan
bergembira dan akan mengirim hadiah
seorang terhadap yang lain, karena kedua
nabi itu telah menyiksa mereka yang tinggal di
bumi.
11Dan setelah tiga setengah hari, Roh

kehidupan dari Allah (Elohim - 2316) masuk
ke dalam diri mereka dan mereka berdiri di
atas kaki mereka sendiri dan ketakutan besar
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menimpa atas orang-orang yang melihat
mereka.
12Dan mereka mendengar suatu suara

nyaring dari langit yang mengatakan kepada
mereka, "Naiklah ke sini!" Dan mereka naik ke
langit di dalam awan, dan yang memusuhinya
melihat mereka.
13Dan pada jam itu, terjadilah suatu gempa

yang dahsyat dan sepersepuluh dari kota itu
roboh, dan dalam gempa itu terbunuh tujuh
ribu nama manusia. Dan yang selebihnya
menjadi takut, dan mereka memberikan
kemuliaan kepada Allah (Elohim - 2316) surga.
14Celaka yang kedua telah berlalu, dan

lihatlah, celaka yang ketiga akan datang
segera.
15Dan malaikat yang ketujuh meniup

sangkakala, dan terjadilah suara-suara
yang nyaring di dalam surga yang berkata,
"Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik
Tuhan kita dan Mesias-Nya; dan Dia akan
memerintah sampai selama-lamanya!"
16Dan kedua puluh empat tua-tua yang

sedang duduk di takhtanya di hadapan Allah
(Elohim - 2316), mereka tersungkur dengan
wajahnya, dan mereka menyembah Allah
(Elohim - 2316),
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17 dengan mengatakan, "Kami berterima

kasih kepada Engkau, ya Tuhan (YAHWEH
- 2962), Allah (Elohim - 2316) Penguasa
Semesta, Yang Ada, dan Yang Sudah Ada,
dan Yang Akan Datang, karena Engkau
menggenggam kuasa-Mu yang besar itu dan
Engkau memerintah;
18 dan bangsa-bangsa menjadi marah, dan

murka-Mu datang, dan saatnya orang-orang
mati dihakimi, dan memberikan upah kepada
hamba-hamba-Mu, para nabi, dan kepada
orang-orang kudus dan kepada orang-orang
yang takut akan Nama-Mu, kepada yang kecil
dan kepada yang besar, dan menghancurkan
mereka yang menghancurkan bumi."
19Dan terbukalah tempat kudus Allah

(Elohim - 2316) di surga, dan terlihatlah tabut
perjanjian-Nya di tempat kudus-Nya, dan
terjadilah kilat-kilat, dan suara gemuruh, dan
guntur-guntur, dan gempa bumi, serta hujan
es yang dahsyat.

12
1Dan terlihatlah suatu tanda besar
di langit, seorang wanita dengan

berselubungkan matahari dan bulan di bawah
kakinya dan mahkota dua belas bintang pada
kepalanya.
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2Dan ketika mengandung dalam rahimnya,

dia berteriak karena menderita sakit bersalin
dan karena tersiksa pada saat melahirkan.
3Dan terlihatlah suatu tanda lain di langit,

dan lihatlah, seekor naga merah besar yang
mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk,
dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.
4Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-

bintang di langit dan dia melemparkan
mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di
hadapan wanita yang akan segera melahirkan
itu, supaya bilamana dia telah melahirkan
anaknya, naga itu dapat menelannya.
5Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki

yang akan segera menggembalakan segala
bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita
itu dibawa kepada Allah (Elohim - 2316) dan
takhta-Nya.
6Dan wanita itu melarikan diri ke padang

gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat
yang telah disiapkan oleh Allah (Elohim -
2316), agar di sana mereka dapat memberi
makan wanita itu selama seribu dua ratus
enam puluh hari.
7Dan terjadilah peperangan di surga. Mikhael

dan malaikat-malaikatnya berperang melawan
naga itu. Dan naga itu berperang, juga para
malaikatnya,
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8 tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan,

bahkan tidak ada lagi tempat mereka masih
ditemukan di surga.
9Dan naga besar itu dilemparkan ke luar,

yaitu si ular tua yang disebut si iblis dan Satan,
yang menyesatkan seluruh dunia; dia telah
dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya
telah dilemparkan bersama dia.
10Dan aku mendengar suatu suara nyaring

yang berkata di surga, "Sekarang keselamatan
dan kuasa dan kerajaan Allah (Elohim - 2316)
kita dan otoritas Mesias-Nya telah tiba, karena
si pendakwa saudara-saudara kita, yang
menuduh mereka di hadapan Allah (Elohim -
2316) siang dan malam telah dipukul roboh.
11Dan mereka telah menaklukkannya melalui

darah Anak Domba dan melalui perkataan
kesaksian mereka; mereka tidak menyayangi
jiwa mereka bahkan sampai pada kematian.
12Sebab itu bersukacitalah surga dan mereka

yang berdiam di dalamnya. Celakalah mereka
yang menempati darat dan laut, karena si
iblis telah turun kepadamu dengan membawa
kemarahan besar, sebab mengetahui bahwa
dia mempunyai waktu hanya sedikit."
13Dan ketika naga itu melihat bahwa dia

telah dilemparkan ke bumi, dia mengejar
wanita yang telah melahirkan anak laki-laki itu.
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14Dan kepada wanita itu telah diberikan dua

sayap rajawali besar supaya dia dapat terbang
menuju padang gurun, ke tempatnya, di mana
di sana dia diberi makan selama semasa, dan
masa-masa dan setengah masa, jauh dari
hadapan ular itu.
15Dan ular itu menyemburkan air dari

mulutnya seperti sebuah sungai di belakang
wanita itu, supaya air itu dapat membuat
wanita itu hanyut.
16Dan bumi memberi pertolongan kepada

wanita itu, dan bumi membuka mulutnya
dan menelan sungai yang naga itu telah
menyemburkan dari mulutnya.
17Dan naga itu menjadi marah kepada wanita

itu dan dia pergi untuk melakukan peperangan
dengan keturunannya yang tersisa, yaitu
mereka yang memelihara perintah-perintah
Allah (Elohim - 2316) dan yang memiliki
kesaksian YESUS Kristus.

13
1Dan aku berdiri di atas pasir tepi
laut. Dan aku melihat seekor binatang

buas yang muncul dari laut, yang memiliki
tujuh kepala dan sepuluh tanduk, dan di atas
tanduknya ada sepuluh mahkota, dan pada
kepala-kepalanya ada nama hujatan.
2Dan binatang buas yang aku lihat itu serupa

macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang
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dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga
itu memberikan kepadanya kekuatannya dan
takhtanya dan wewenang yang besar.
3Dan aku melihat satu dari kepala-

kepalanya seperti telah disembelih sampai
mati, tetapi luka yang mematikannya itu
telah disembuhkan, dan seluruh dunia
terkagum-kagum mengikuti binatang itu.
4Dan mereka menyembah naga yang telah

memberi wewenang kepada binatang buas
itu, mereka juga menyembah binatang buas
itu, dengan berkata, "Siapakah yang serupa
binatang buas ini? Siapakah yang mampu
berperang dengannya?"
5Dan kepadanya diberikan sebuah mulut

yang berkata-kata besar dan hujatan, dan
kepadanya diberikan wewenang untuk
melakukannya selama empat puluh dua bulan.
6Dan dia membuka mulutnya sebagai

hujatan terhadap Allah (Elohim - 2316), untuk
menghujat Nama-Nya dan kemah-Nya dan
mereka yang berdiam di surga.
7Dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan

peperangan dengan orang-orang kudus dan
untuk menaklukkan mereka. Dan kepadanya
diberikan wewenang atas setiap suku dan
bahasa dan bangsa.
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8Dan semua yang tinggal di bumi yang

namanya tidak tertulis di dalam Kitab
Kehidupan Anak Domba yang disembelih sejak
permulaan dunia ini, mereka akan menyembah
kepadanya.
9Siapa mempunyai telinga, biarlah dia

mendengarkan.
10 Jika seseorang mengumpulkan tawanan,

dia pergi menuju penawanan; jika seseorang
membunuh dengan pedang, seharusnyalah dia
dibunuh dengan pedang. Ini adalah ketabahan
dan iman orang-orang kudus.
11Dan aku melihat binatang buas lain yang

muncul dari bumi. Dan dia memiliki dua
tanduk, serupa dengan seekor anak domba,
tetapi dia berbicara seperti seekor naga.
12Dan dia menjalankan di hadapannya

seluruh wewenang binatang buas yang
pertama. Dan dia membuat bumi dan
orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya
menyembah binatang buas yang pertama,
yang luka kematiannya telah disembuhkan.
13Dan dia melakukan tanda-tanda yang luar

biasa, sehingga dia juga dapat membuat
api turun dari langit ke bumi di hadapan
orang-orang.
14Dan dia menyesatkan mereka yang tinggal

di bumi melalui tanda-tanda yang diberikan
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kepadanya untuk melakukannya di hadapan
binatang buas itu dengan berkata kepada
mereka yang tinggal di bumi agar membuat
ikon binatang buas yang mempunyai luka
pedang tetapi dia hidup.
15Dan kepadanya telah ditetapkan untuk

memberikan roh kepada ikon binatang buas
itu, supaya ikon binatang buas itu pun dapat
berbicara, dan dia membuat sebanyak orang
yang tidak menyembah ikon binatang buas itu,
agar mereka dapat dibunuh.
16Dan dia membuat semua orang, kecil dan

besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka
dan hamba, supaya dia memberikan kepada
mereka sebuah tanda pada tangan kanan
mereka atau pada dahi mereka.
17Dan supaya setiap orang tidak dapat

membeli atau menjual, kecuali dia yang
mempunyai tanda atau nama binatang itu atau
bilangan namanya.
18 Inilah hikmat itu: Siapa yang memiliki

pengertian, biarlah dia menghitung bilangan
binatang buas itu, karena itu adalah bilangan
seorang manusia dan bilangannya adalah
enam ratus enam puluh enam.

14
1Dan aku melihat, dan lihatlah, Anak
Domba yang berdiri di atas bukit Sion

dan bersama Dia ada seratus empat puluh
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empat ribu orang, yang mempunyai Nama
Bapa-Nya yang tertulis pada dahi mereka.
2Dan aku mendengar suatu suara dari surga,

seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur
yang dahsyat. Dan aku mendengar suara
pemain harpa yang sedang bermain dengan
harpanya.
3Dan mereka sedang bernyanyi seperti

sebuah nyanyian baru di hadapan takhta
dan di hadapan keempat makhluk hidup dan
para tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang
sanggup mempelajari lagu itu selain seratus
empat puluh empat ribu orang itu yang sudah
ditebus dari bumi.
4Mereka ini adalah orang-orang yang tidak

mencemarkan diri dengan wanita-wanita,
karena mereka adalah perjaka. Mereka ini
adalah orang-orang yang mengikuti Anak
Domba ke mana pun Dia pergi. Mereka ini
sudah ditebus dari antara manusia, sebagai
buah sulung di hadapan Allah (Elohim - 2316)
dan Anak Domba.
5Dan di dalam mulut mereka tidak didapati

tipu muslihat, karena mereka itu tanpa cacat
di hadapan takhta * (Elohim - 0).
6Dan aku melihat malaikat yang lain yang

terbang di tengah langit, yang mempunyai Injil
kekal untuk menginjili mereka yang tinggal di
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bumi dan setiap bangsa dan suku dan bahasa
dan kaum,
7 sambil berkata dengan suara nyaring,

"Takutlah akan Allah (Elohim - 2316) dan
berilah kemuliaan kepada-Nya, karena waktu
penghakiman-Nya telah tiba, dan sembahlah
Dia yang telah menjadikan langit dan bumi
dan laut dan sumber-sumber air."
8Dan malaikat yang lain mengikutinya seraya

berkata, "Sudah runtuh, sudah runtuh, Babilon
kota yang besar itu, karena dia telah memberi
minum segala bangsa dari anggur amarah atas
percabulannya."
9Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka

seraya berkata dengan suara nyaring, "Jika
seseorang menyembah binatang buas itu dan
ikonnya dan menerima tanda pada dahinya
atau pada tangannya,
10maka dia pun akan minum dari anggur

amarah Allah (Elohim - 2316), yang telah
dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan
murka-Nya; dan dia akan disiksa dengan api
dan belerang di hadapan malaikat-malaikat
kudus dan di hadapan Anak Domba.
11Dan asap siksaan mereka membubung

selama-lamanya. Dan mereka yang
menyembah binatang buas dan ikonnya dan
siapa saja yang menerima tanda namanya,
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mereka tidak memperoleh istirahat siang dan
malam."
12 Ini adalah ketabahan orang-orang

kudus; inilah mereka yang memelihara
perintah-perintah Allah (Elohim - 2316) dan
iman YESUS.
13Dan aku mendengar suatu suara dari

surga yang berkata kepadaku, "Tuliskanlah,
berbahagialah orang-orang mati, yang
mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang!
Benarlah Roh itu berkata, bahwa mereka
dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan
perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama
mereka."
14Dan aku melihat, dan lihatlah, suatu awan

putih dan di atas awan itu ada yang duduk,
yang serupa Anak Manusia yang mempunyai
mahkota emas di kepala-Nya dan sabit tajam
di tangan-Nya.
15Dan malaikat lain keluar dari tempat kudus

seraya berteriak dengan suara nyaring kepada
Dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah
sabit-Mu dan tuailah, karena waktu-Mu telah
tiba untuk menuai sebab tuaian di bumi sudah
matang."
16Dan Dia yang duduk di atas awan itu

mengayunkan sabit-Nya ke bumi, dan bumi
dituainya.
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17Dan keluarlah malaikat lain dari tempat

kudus yang di surga, sambil ia juga memegang
sabit yang tajam.
18 Juga keluarlah malaikat lain dari mezbah

yang memiliki otoritas atas api. Dan dia
memanggil dengan teriakan nyaring kepada
yang memegang sabit tajam itu seraya
berkata, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu
dan kumpulkanlah tandan-tandan anggur dari
bumi, karena anggurnya telah masak!"
19Dan malaikat itu mengayunkan sabitnya ke

bumi dan mengumpulkan anggur dari bumi,
dan melemparkannya ke dalam pemerasan
anggur amarah Allah (Elohim - 2316) yang
dahsyat.
20Dan pemerasan anggur itu diinjak-injak

di luar kota itu; dan darah mengalir dari
pemerasan anggur itu sampai setinggi kekang
kuda, sejauh seribu enam ratus stadia.

15
1Dan aku melihat suatu tanda lain di
langit, yang besar dan ajaib: Tujuh

malaikat yang memegang tujuh bencana yang
terakhir, karena kemarahan Allah (Elohim -
2316) telah digenapi di dalamnya.
2Dan aku melihat sesuatu seperti laut kaca

yang dicampur dengan api, dan mereka yang
menang atas binatang buas itu dan atas
ikonnya dan atas tandanya dan atas bilangan
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namanya, yang berdiri di atas laut kaca itu
sambil memegang harpa Allah (Elohim - 2316).
3Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa,

hamba Allah (Elohim - 2316) itu, dan nyanyian
Anak Domba, seraya berkata, "Besar dan
ajaiblah karya-karya-Mu, ya Tuhan (YAHWEH
- 2962), Allah (Elohim - 2316) Penguasa
Semesta, adil dan benarlah jalan-jalan-Mu,
Raja orang-orang kudus.
4Siapakah yang dapat sama sekali tidak

takut akan Engkau dan memuliakan Nama-Mu,
ya Tuhan (YAHWEH - 2962)? Sebab hanya
Engkaulah yang kudus, karena segala bangsa
akan datang dan menyembah di hadapan
Engkau, karena keadilan-Mu telah dinyatakan."
5Dan setelah hal-hal itu aku melihat, dan

tampaklah, tempat suci tabernakel kesaksian
di surga telah terbuka.
6Dan keluarlah ketujuh malaikat yang

memiliki tujuh bencana dari tempat kudus
itu dengan berpakaian linen yang bersih dan
cemerlang dan dengan dililiti sabuk emas
sekeliling dadanya.
7Dan satu dari keempat makhluk hidup itu

memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh
cawan emas yang penuh berisi amarah Allah
(Elohim - 2316) yang hidup selama-lamanya.
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8Dan tempat kudus itu dipenuhi asap dari

kemuliaan Allah (Elohim - 2316) dan dari
kuasa-Nya. Dan tidak seorang pun berkuasa
untuk masuk ke dalam tempat kudus itu
sampai ketujuh bencana dari ketujuh malaikat
itu telah digenapi.

16
1Dan aku mendengar suatu suara
nyaring dari tempat kudus, yang

berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah
dan tumpahkanlah cawan-cawan amarah Allah
(Elohim - 2316) ke bumi!"
2Dan yang pertama pergi dan menumpahkan

cawannya ke atas bumi. Dan terjadilah borok
yang buruk dan jahat pada manusia yang
mempunyai tanda binatang buas itu dan
mereka yang menyembah kepada ikonnya.
3Dan malaikat yang kedua menumpahkan

cawannya ke laut. Dan terjadilah darah seperti
orang mati, dan matilah semua jiwa yang
hidup di dalam laut itu.
4Dan malaikat yang ketiga menumpahkan

cawannya ke sungai-sungai dan ke
sumber-sumber air, dan terjadilah darah.
5Dan aku mendengar malaikat air itu yang

berkata, "Engkau adil, * (ya YAHWEH, - 0)
Yang Ada, Yang Telah Ada dan Yang Akan
Datang, karena Engkau telah menghakimi
hal-hal ini;
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6 sebab mereka menumpahkan darah

orang-orang kudus dan para nabi, dan Engkau
telah memberikan darah kepada mereka untuk
minum, sebab mereka itu pantas."
7Dan aku mendengar yang lain, dari mezbah

itu, yang berkata, "Benar, ya Tuhan (YAHWEH
- 2962), Allah (Elohim - 2316) Penguasa
Semesta, benar dan adillah penghakiman-Mu."
8Dan malaikat yang keempat menumpahkan

cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya
ditetapkan untuk membakar manusia dengan
api.
9Dan manusia terbakar oleh panas yang

dahsyat, dan mereka menghujat Nama Allah
(Elohim - 2316) yang mempunyai otoritas
atas bencana-bencana itu, tetapi mereka
tidak bertobat untuk memberikan kemuliaan
kepada-Nya.
10Dan malaikat kelima menumpahkan

cawannya ke atas takhta binatang buas itu.
Dan terjadilah, kerajaannya itu menjadi gelap,
dan mereka menggigit lidah mereka oleh
karena rasa sakit.
11Dan mereka menghujat Allah (Elohim

- 2316) di surga oleh karena rasa sakit
mereka dan oleh karena luka-luka mereka,
tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-
perbuatan mereka.
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12Dan malaikat yang keenam menumpahkan

cawannya ke atas sungai yang besar, yakni
sungai Efrat, dan airnya menjadi kering,
sehingga jalan bagi raja-raja dari terbitnya
matahari dapat dipersiapkan.
13Dan aku melihat dari mulut naga dan dari

mulut binatang buas dan dari mulut nabi palsu
itu tiga roh najis serupa katak,
14 agar pergi kepada raja-raja bumi

dan seluruh bumi yang didiami untuk
mengumpulkan mereka ke dalam peperangan
hari itu, hari besar Allah (Elohim - 2316)
Penguasa Semesta, karena mereka adalah
roh-roh setan yang mengadakan tanda-tanda.
15 Lihatlah! Aku datang bagaikan pencuri.

Berbahagialah mereka yang berjaga-jaga
dan memelihara jubahnya sehingga dia tidak
berjalan telanjang dan mereka melihat aib
ketelanjangannya.
16Dan Dia mengumpulkan mereka di

tempat yang disebut dalam bahasa Ibrani,
Har-Megido.
17Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan

cawannya ke angkasa, dan suatu suara nyaring
keluar dari tempat kudus surga, dari takhta
itu, seraya berkata, "Sudah terjadi!"
18Dan terjadilah gemuruh dan guntur dan

kilat, juga terjadi gempa bumi yang dahsyat
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sebagaimana yang belum pernah terjadi sejak
terjadinya manusia di muka bumi, suatu
gempa yang sangat hebat dan dahsyat.
19Dan terjadilah, kota yang besar itu menjadi

tiga bagian, dan kota-kota bangsa-bangsa
runtuh. Dan Babilon yang besar itu diingat
di hadapan Allah (Elohim - 2316), untuk
memberikan kepadanya cawan anggur
kemarahan murka-Nya.
20Dan setiap pulau menghilang, dan

gunung-gunung tiada didapati.
21Dan hujan es yang besar, seukuran satu

talenta, jatuh dari langit ke atas manusia, dan
manusia menghujat Allah (Elohim - 2316)
karena bencana hujan es itu, sebab sangat
besarlah bencananya.

17
1Dan datanglah satu dari ketujuh
malaikat yang membawa ketujuh

cawan itu dan dia berbicara denganku, seraya
mengatakan kepadaku, "Marilah, aku akan
menunjukkan kepadamu penghakiman atas
pelacur besar yang duduk di atas air yang
banyak,
2 yang dengannya para raja di bumi telah

melakukan percabulan dan mereka yang
mendiami bumi telah dibuat mabuk oleh
anggur percabulannya."
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3Dan dalam Roh, dia membawa aku ke

padang gurun. Dan aku melihat seorang
wanita yang duduk di atas binatang buas
merah padam yang penuh dengan nama-nama
hujatan, yang mempunyai tujuh kepala dan
sepuluh tanduk.
4Dan wanita itu didandani dengan kain

ungu dan kain merah padam dan dihiasi
dengan emas dan batu permata dan mutiara,
sambil memegang cawan emas di tangannya
yang penuh dengan kekejian dan kenajisan
percabulannya.
5Dan pada dahinya ada sebuah nama yang

tertulis: Rahasia, Babilon yang besar, Ibu dari
para pelacur dan dari kekejian bumi.
6Dan aku melihat wanita itu, yang mabuk

oleh karena darah orang-orang kudus dan oleh
karena darah saksi-saksi YESUS. Dan ketika
melihatnya, aku merasa sangat keheranan.
7Dan malaikat itu berkata kepadaku,

"Mengapa engkau heran?" Aku akan
mengatakan kepadamu rahasia wanita itu dan
binatang buas yang mendukungnya, yang
mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk.
8Binatang buas yang engkau lihat, dia

pernah ada dan sekarang tidak ada, tetapi
dia akan segera muncul dari Abyssos, dan
sedang menuju kepada kebinasaan, dan
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orang-orang yang berdiam di muka bumi,
yang nama-namanya tidak tertulis dalam Kitab
Kehidupan sejak permulaan dunia, mereka
akan heran sambil melihat binatang buas itu,
yaitu yang pernah ada, dan sekarang tidak
ada, sekalipun dia ada.
9 Inilah pikiran yang mempunyai hikmat:

Tujuh kepala adalah tujuh gunung tempat
wanita itu duduk di atasnya.
10Dan ada tujuh raja, yang lima telah jatuh,

dan yang satu sekarang ada, yang lain belum
datang. Dan bilamana dia datang, haruslah dia
tinggal sebentar saja.
11Dan binatang buas yang pernah ada dan

sekarang tidak ada, dia juga adalah yang
kedelapan, dan dia berasal dari yang tujuh itu,
dan dia sedang menuju kepada kebinasaan.
12Dan kesepuluh tanduk yang telah engkau

lihat adalah sepuluh raja yang belum
menerima kerajaan, tetapi mereka akan
menerima wewenang sebagai raja satu jam
bersama binatang buas itu.
13Mereka ini mempunyai satu tujuan, bahkan

kuasa dan wewenang mereka, mereka akan
menyerahkannya kepada binatang itu.
14Mereka ini akan berperang dengan Anak

Domba dan Anak Domba akan mengalahkan
mereka, sebab Dia adalah Tuan (Tuhan - 2962)



WAHYU 17.15–18.2 53

para tuan dan Raja para raja, dan mereka
yang bersama-Nya adalah yang terpanggil dan
yang terpilih dan yang setia.
15Dan dia berkata kepadaku, "Air yang

engkau lihat itu, tempat pelacur itu duduk,
adalah kaum dan kerumunan orang dan
bangsa dan bahasa.
16Dan sepuluh tanduk yang telah engkau

lihat di atas binatang buas itu, mereka ini akan
membenci pelacur itu, dan akan membuatnya
terbuang dan telanjang, dan mereka akan
memakan dagingnya dan akan membakarnya
dengan api.
17Sebab Allah (Elohim - 2316) telah

menempatkan ke dalam hati mereka untuk
melaksanakan tujuan-Nya dan untuk membuat
satu tujuan serta untuk memberikan kerajaan
mereka kepada binatang buas itu sampai
firman Allah (Elohim - 2316) telah digenapi.
18Dan wanita itu, yang telah engkau

lihat, adalah kota besar yang mempunyai
pemerintahan atas raja-raja di bumi."

18
1Dan sesudah hal-hal ini, aku melihat
malaikat yang turun dari surga, yang

mempunyai otoritas yang besar dan bumi telah
diterangi oleh kemuliaannya.
2Dan dia berseru dengan kuat dengan suara

nyaring sambil mengatakan, "Sudah runtuh,
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sudah runtuh Babilon yang besar itu, dan dia
telah menjadi tempat kediaman setan-setan
dan penjara segala roh najis dan penjara
segala burung najis dan yang dibenci,
3 karena segala bangsa telah minum dari

anggur kemarahan percabulannya, dan para
raja di bumi telah berbuat cabul dengannya,
dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya
oleh karena kuasa kemewahannya."
4Dan aku mendengar suara lain dari surga,

yang berkata: "Umat-Ku, keluarlah dari
padanya, supaya kamu tidak bersekutu
dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak
menerima sesuatu dari bencananya.
5Sebab dosa-dosanya telah mengikuti sampai

ke langit, dan Allah (Elohim - 2316) telah
mengingat kesalahan-kesalahannya.
6Balaslah kepadanya sebagaimana dia juga

telah membalas kepadamu, dan gandakanlah
kepadanya dua kali lipat sesuai dengan
perbuatannya. Ke dalam cawan yang telah dia
campur, campurlah baginya dua kali lipat.
7Sebanyak ia memuliakan dirinya sendiri dan

hidup dalam kemewahan, sebesar itu pula
berilah kepadanya siksaan dan perkabungan.
Sebab, ia berkata di dalam hatinya: Aku
bertakhta sebagai ratu dan aku bukanlah



WAHYU 18.8–12 55

seorang janda dan aku sama sekali tidak
melihat perkabungan.
8Sebab itulah bencana-bencananya akan

datang dalam satu hari: kematian dan
perkabungan dan kelaparan; dan dia akan
dibakar dengan api, karena Allah (Elohim -
2316) Tuhan (YAHWEH - 2962) yang kuat
itulah yang menghakimi dia."
9Dan raja-raja di bumi, yang telah

berbuat cabul dan hidup dalam kemewahan
dengannya, akan menangisinya dan akan
meratap atasnya, ketika mereka melihat asap
dari pembakarannya,
10 dengan berdiri dari kejauhan karena takut

akan siksaannya, seraya berkata, "Celaka,
celakalah kota besar Babilon, kota yang kuat
itu, sebab dalam satu jam penghakimanmu
datang!"
11Dan para pedagang di bumi menangis dan

berdukacita atasnya, karena tidak ada seorang
pun yang membeli lagi barang-barang mereka,
12 yaitu barang-barang emas dan perak dan

batu permata dan mutiara dan kain linen halus
dan kain ungu dan sutera dan kain merah tua
dan segala kayu yang harum dan berbagai
barang dari gading dan berbagai barang dari
kayu yang sangat berharga dan tembaga dan
besi dan pualam
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13 dan kayu manis dan dupa dan minyak

wangi dan kemenyan dan anggur dan
minyak dan tepung halus dan gandum dan
binatang-binatang beban dan domba-domba
dan kuda-kuda dan kereta-kereta kuda dan
tubuh-tubuh serta jiwa manusia.
14Dan, hasil dari keinginan jiwamu telah

berlalu dari padamu dan segala sesuatu yang
mewah dan cemerlang telah berlalu dari
padamu, dan engkau sama sekali tidak lagi
menemukannya.
15 Para pedagang barang-barang ini, yang

telah menjadi kaya karenanya, akan berdiri
dari jauh sebab takut siksaannya, sambil
menangis dan meratap,
16 dan seraya mengatakan, "Celaka, celakalah

kota besar yang berpakaian linen halus dan
kain ungu dan kain merah tua dan yang
mendandani diri dengan emas dan batu
permata dan mutiara,
17 karena dalam satu jam, kekayaan

sedemikian besar itu telah dimusnahkan." Dan,
setiap nahkoda, dan setiap orang yang ada
di atas kapal, dan para pelaut, dan sebanyak
orang yang bekerja di laut, mereka telah
berdiri dari jauh,
18 dan ketika melihat asap dari

pembakarannya, mereka berseru sambil
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berkata, "Apakah ada yang serupa dengan
kota besar itu?"
19Dan mereka melemparkan debu ke atas

kepala mereka, dan berteriak sambil menangis
dan meratap seraya mengatakan, "Celaka,
celakalah kota besar yang olehnya semua yang
mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya
oleh karena kekayaannya, karena dalam satu
jam ia telah dimusnahkan.
20Bersukacitalah atasnya, hai surga, dan

para rasul yang kudus, dan para nabi, karena
Allah (Elohim - 2316) telah menjatuhkan
penghakimanmu atas dia."
21Dan seorang malaikat yang kuat

mengangkat sebuah batu seperti batu kilangan
yang besar, dan dia melemparkannya ke
dalam laut sambil mengatakan, "Demikianlah
Babilon kota besar itu akan dilemparkan
dengan kekerasan, dan dia sama sekali tidak
ditemukan lagi.
22Dan bunyi harpa, dan para pemusik,

dan para peniup seruling dan para peniup
sangkakala sama sekali tidak terdengar lagi
di dalammu. Dan setiap pakar dari setiap
keahlian, sama sekali tidak ditemukan lagi di
dalammu. Dan bunyi penggilingan sama sekali
tidak terdengar lagi di dalammu,
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23Dan cahaya lampu, sama sekali tidak

bersinar lagi di dalammu, dan suara pengantin
pria dan pengantin wanita, sama sekali tidak
terdengar lagi di dalammu, karena para
pedagangmu adalah orang-orang besar di
bumi, sebab oleh sihirmu semua bangsa telah
disesatkan.
24Dan di dalam dirinya telah ditemukan

darah para nabi, dan orang-orang kudus dan
semua orang yang dibunuh di muka bumi."

19
1Dan setelah hal-hal ini, aku
mendengar suara yang nyaring dari

kerumunan orang banyak di dalam surga, yang
mengatakan, "Halelu-YAH! Keselamatan dan
kemuliaan dan hormat dan kuasa ada pada
Allah (YAHWEH - 2316), * (Elohim - 0) kita,
2 sebab benar dan adil penghakiman-Nya,

karena Dia telah mengadili pelacur besar itu,
yang terus menerus merusak bumi dengan
percabulannya. Dan Dia telah menuntut balas
darah para hamba-Nya dari tangannya."
3Dan mereka berkata untuk kedua kalinya,

"Halelu-YAH! Dan asapnya membubung
sampai selama-selamanya."
4Dan, kedua puluh empat tua-tua dan

keempat makhluk hidup itu bersungkur dan
mereka menyembah kepada Allah (Elohim
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- 2316) yang duduk di atas takhta, seraya
berkata, "Amin! Halelu-YAH!"
5Dan keluarlah suatu suara dari takhta itu

sambil berkata, "Pujilah Allah (Elohim - 2316)
kita, kamu semua para hamba-Nya, dan kamu
yang takut akan Dia, dan kamu yang kecil, dan
kamu yang besar!"
6Dan aku mendengar seperti suara

kerumunan orang banyak, dan seperti desau
air bah, dan seperti bunyi guntur yang keras,
yang mengatakan, "Halelu-YAH! Sebab Tuhan
(YAHWEH - 2962), Allah (Elohim - 2316)
Penguasa Semesta, memerintah.
7Marilah kita bersukacita dan marilah kita

bersukaria dan marilah kita memberikan
kemuliaan kepada-Nya! Sebab pesta
perkawinan Anak Domba telah tiba, dan
mempelai wanita-Nya telah mempersiapkan
dirinya.
8Dan kepadanya dikaruniakan agar

memakai kain linen yang halus, bersih dan
bercahaya; karena kain linen yang halus
adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari
orang-orang kudus."
9Dan dia berkata kepadaku, "Tuliskanlah:

Berbahagialah dia yang dipanggil ke dalam
perjamuan pesta perkawinan Anak Domba."
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Dan dia berkata kepadaku, "Perkataan Allah
(Elohim - 2316) ini adalah benar."
10Dan aku tersungkur di hadapan kakinya

untuk menyembah kepadanya, tetapi dia
berkata padaku, "Awas! Jangan! Aku adalah
sesama hamba denganmu dan saudara-
saudaramu yang memiliki kesaksian YESUS.
Menyembahlah kepada Allah (Elohim - 2316),
karena kesaksian YESUS adalah roh nubuat!"
11Dan aku melihat surga yang terbuka, dan

lihatlah, seekor kuda putih dan Dia yang duduk
di atasnya yang disebut Setia dan Benar,
dan Dia menghakimi dan berperang dalam
kebenaran.
12Dan mata-Nya seperti nyala api, dan di

atas kepala-Nya ada banyak mahkota, yang
mempunyai suatu nama yang telah tertulis,
yang tidak seorang pun mengetahui, kecuali
Dia sendiri;
13 dan dengan mengenakan jubah yang telah

dicelup dengan darah, dan Nama-Nya disebut,
"Firman Allah (Elohim - 2316)."
14Dan bala tentara di surga mengikuti Dia

di atas kuda-kuda putih dengan mengenakan
linen halus yang putih dan bersih.
15Dan dari mulut-Nya keluar sebilah

pedang tajam supaya dengannya Dia dapat
memukul bangsa-bangsa. Dan Dia akan
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menggembalakan mereka dengan tongkat
besi. Dan Dia akan memeras di pemerasan
anggur, anggur amarah dan murka Allah
(Elohim - 2316) Penguasa Semesta.
16Dan Dia mempunyai sebuah Nama pada

jubah dan pada pangkal paha-Nya yang
tertulis, "Raja para raja dan Tuan (Tuhan -
2962) para tuan."
17Dan aku melihat seorang malaikat yang

berdiri di matahari, dan dia berseru dengan
suara nyaring sambil berkata kepada semua
burung yang beterbangan di tengah langit,
"Marilah dan berkumpullah bersama dalam
perjamuan besar Allah (Elohim - 2316),
18 supaya kamu dapat memakan daging para

raja dan daging para panglima dan daging
para pahlawan dan daging kuda-kuda dan
mereka yang duduk di atasnya dan daging
semua orang, baik orang merdeka maupun
hamba, baik kecil maupun besar."
19Dan aku melihat binatang buas itu dan para

raja di bumi dan bala tentara mereka yang
dikumpulkan untuk melakukan peperangan
dengan Dia yang duduk di atas kuda itu dan
dengan tentara-Nya.
20Dan tertangkaplah binatang buas itu,

dan bersamanya nabi palsu yang membuat
tanda-tanda di hadapannya, yang dengannya
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dia telah menyesatkan mereka yang menerima
tanda binatang buas itu, dan mereka yang
menyembah ikonnya. Selagi hidup, keduanya
dilemparkan ke dalam lautan api yang
dinyalakan oleh belerang.
21Dan mereka yang selebihnya dibunuh

oleh pedang yang keluar dari mulut Dia yang
duduk di atas kuda itu. Dan semua burung
dikenyangkan oleh daging mereka.

20
1Dan aku melihat seorang malaikat
yang turun dari surga dengan

memegang kunci Abyssos dan sebuah rantai
besar pada tangannya.
2Dan dia menangkap naga itu, yaitu ular

tua, yang adalah si iblis dan Satan, dan dia
membelenggunya selama seribu tahun,
3 dan dia melemparkannya ke dalam Abyssos

dan menutupnya dan memeteraikan di atasnya
supaya dia tidak dapat lagi menyesatkan
bangsa-bangsa, sampai masa seribu tahun
digenapi. Dan setelah masa ini dia harus
dibebaskan untuk beberapa saat.
4Dan aku melihat takhta-takhta dan mereka

yang duduk di atasnya --dan penghakiman
telah diberikan kepada mereka-- dan jiwa-jiwa
mereka yang dipenggal karena kesaksian
YESUS dan karena firman Allah (Elohim -
2316), serta siapa pun yang tidak menyembah



WAHYU 20.5–9 63

binatang buas itu maupun ikonnya dan tidak
menerima tanda pada dahinya atau pada
tangannya. Dan mereka hidup dan memerintah
bersama Kristus selama seribu tahun.
5Namun orang-orang mati yang selebihnya,

mereka tidak hidup kembali sampai masa
seribu tahun itu digenapi. Inilah kebangkitan
pertama.
6Berbahagialah dan kuduslah dia yang

mendapat bagian dalam kebangkitan pertama.
Kematian kedua tidak mempunyai wewenang
atas mereka. Namun mereka akan menjadi
imam-imam Allah (Elohim - 2316) dan Kristus,
dan mereka akan memerintah bersama-Nya
selama seribu tahun.
7Dan bilamana masa seribu tahun telah

digenapi, Satan akan dibebaskan dari
penjaranya.
8Dan dia akan keluar untuk menyesatkan

bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia
--Gog dan Magog-- untuk mengumpulkan
mereka ke dalam peperangan, yang jumlahnya
seperti pasir di laut.
9Dan naiklah mereka ke atas dataran

bumi, dan mereka mengepung perkemahan
orang-orang kudus dan kota yang dikasihi
itu. Dan turunlah api * (dari Elohim - 0), dari
langit, dan menghanguskan mereka,
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10 dan si iblis yang menyesatkan mereka

dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang
tempat binatang buas dan nabi palsu itu
berada. Dan mereka akan disiksa siang dan
malam untuk selama-lamanya.
11Dan aku melihat takhta putih yang

besar dan Dia yang duduk di atasnya, yang
dari hadapan-Nya, bumi dan langit telah
menghilang dan tidak didapatkan tempat bagi
mereka.
12Dan aku melihat mereka yang mati, kecil

dan besar, yang berdiri di hadapan takhta
(Elohim - 2362). Dan dibukalah gulungan
kitab, juga dibuka gulungan kitab yang lain,
yang adalah Kitab Kehidupan. Dan mereka
yang mati dihakimi dari apa yang tertulis
dalam gulungan kitab itu, sesuai dengan
perbuatan-perbuatan mereka.
13Dan laut menyerahkan mereka yang

mati dari dalamnya. Dan maut serta alam
maut menyerahkan mereka yang mati dari
dalamnya, dan mereka masing-masing
dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan
mereka.
14Dan maut serta alam maut dilemparkan ke

dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua.
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15Dan jika seseorang tidak didapati tertulis di

dalam Kitab Kehidupan itu, ia dilemparkan ke
dalam lautan api.

21
1Dan aku melihat langit yang baru dan
bumi yang baru, karena langit yang

pertama dan bumi yang pertama telah berlalu
dan laut pun tidak ada lagi.
2Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus,

Yerusalem Baru, yang turun dari Allah (Elohim
- 2316), dari langit, yang telah dipersiapkan
bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi
suaminya.
3Dan aku mendengar suatu suara nyaring

dari surga yang mengatakan, "Lihatlah,
tabernakel Allah (Elohim - 2316) ada bersama
manusia. Dan Dia akan berdiam bersama
mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya
dan Dia (Elohim - 0) sendiri akan ada bersama
mereka sebagai Allah (Elohimnya - 2316).
4Dan Ia (Elohim - 0) akan menghapus setiap

air mata dari mata mereka. Dan maut tidak
akan ada lagi, tidak juga perkabungan atau
ratap tangis, bahkan rasa sakit tidak akan ada
lagi, karena hal-hal yang pertama itu telah
berlalu."
5Dan Dia yang duduk di atas takhta itu

berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan semuanya
baru!" Dan Dia berkata kepadaku, "Tuliskanlah,
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karena perkataan-perkataan ini adalah benar
dan dapat dipercaya."
6Dan Dia berkata kepadaku, "Sudah jadi!

Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan
penghabisan. Bagi siapa yang haus, Aku akan
memberikan dengan cuma-cuma dari sumber
air kehidupan.
7Siapa yang menang, dia akan mewarisi

segala sesuatu dan Aku akan menjadi *
(Elohim - 2316) baginya dan dia akan menjadi
anak bagi-Ku.
8Namun bagi yang pengecut, juga bagi yang

tidak percaya, dan yang merusak, dan bagi
para pembunuh, dan bagi para pezina, dan
bagi para penyihir, dan bagi para penyembah
berhala, dan bagi semua orang yang berdusta,
bagian mereka ada dalam lautan yang
dinyalakan oleh api dan belerang, yang adalah
kematian kedua."
9Dan datanglah kepadaku satu dari ketujuh

malaikat yang memegang tujuh cawan
yang penuh dengan tujuh bencana yang
terakhir, dan dia berbicara dengan aku
seraya mengatakan, "Kemarilah, aku akan
menunjukkan kepadamu pengantin wanita,
mempelai Anak Domba itu."
10Dan dia membawa aku dalam Roh ke

atas gunung yang besar dan tinggi, dan dia
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menunjukkan kepadaku kota yang besar,
Yerusalem suci, yang turun dari surga, dari
Allah (Elohim - 2316),
11 yang mengandung kemuliaan Allah (Elohim

- 2316). Dan cahayanya serupa dengan batu
yang sangat berharga, seperti batu yaspis
yang jernih bagaikan kristal.
12Dan yang memiliki tembok yang besar dan

tinggi, yang memiliki dua belas pintu gerbang
dan pada pintu-pintu gerbang itu ada dua
belas malaikat, dan padanya telah tertulis
nama-nama yang berasal dari kedua belas
suku anak cucu Israel.
13Tiga pintu gerbang dari sebelah timur, tiga

pintu gerbang dari sebelah utara, tiga pintu
gerbang dari sebelah selatan, dan tiga pintu
gerbang dari sebelah barat.
14Dan tembok kota itu, yang memiliki

dua belas fondasi, dan di dalamnya ada
nama-nama kedua belas rasul Anak Domba.
15Dan dia yang berbicara dengan aku,

memegang sebuah tongkat pengukur dari
emas, supaya dia dapat mengukur kota itu,
dan pintu-pintu gerbangnya, dan temboknya.
16Dan kota itu membentang persegi empat,

dan panjangnya sebesar lebarnya. Dan dia
mengukur kota itu dengan tongkat pengukur
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itu, di atas dua belas ribu stadia; panjang dan
lebar dan tingginya adalah sama.
17Dan dia mengukur temboknya, seratus

empat puluh empat hasta, suatu ukuran
manusia, yang menjadi ukuran malaikat.
18Dan bahan temboknya adalah yaspis dan

kota itu adalah emas murni serupa kaca yang
bening.
19Dan fondasi tembok kota yang telah dihiasi

dengan segala batu berharga itu, fondasi yang
pertama, yaspis, yang kedua safir, yang ketiga
khalkedon, yang keempat zamrud,
20 yang kelima oniks, yang keenam sardis,

yang ketujuh krisolit, yang kedelapan beril,
yang kesembilan topas, yang kesepuluh
krisopras, yang kesebelas turkuois, yang kedua
belas ametis.
21Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah

dua belas mutiara, tiap-tiap satu pintu gerbang
masing-masing adalah satu mutiara. Dan jalan
raya kota itu adalah emas murni seperti kaca
tembus pandang.
22Dan aku tidak melihat tempat kudus di

dalamnya, karena Tuhan (YAHWEH - 2962),
Allah (Elohim - 2316) Penguasa Semesta,
adalah tempat kudus-Nya, juga Anak Domba.
23Dan kota itu tidak mempunyai kebutuhan

akan matahari maupun bulan untuk memberi
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terang padanya, karena kemuliaan Allah
(Elohim - 2316) meneranginya, dan lampunya
adalah Anak Domba.
24Dan bangsa-bangsa yang diselamatkan

akan berjalan dalam terangnya dan para raja
di bumi membawa kemuliaan dan hormat
mereka ke dalamnya.
25Dan pintu-pintu gerbangnya sekali-kali

tidak akan ditutup pada siang hari, karena
tidak akan ada malam di sana.
26Dan mereka akan membawa kemuliaan

dan hormat bangsa-bangsa ke dalamnya.
27Dan setiap yang najis dan yang melakukan

kekejian dan dusta, sekali-kali tidak akan
masuk ke dalamnya, kecuali mereka yang
tertulis dalam Kitab Kehidupan Anak Domba.

22
1Dan dia menunjukkan kepadaku
sungai air kehidupan yang murni, jernih

seperti kristal, yang keluar dari takhta Allah
(Elohim - 2316) dan Anak Domba,
2 di tengah-tengah jalan rayanya. Dan di

sisi sini juga di sisi sana sungai itu, ada
pohon kehidupan yang menghasilkan dua
belas buah-buahan berdasarkan bulan, yang
setiap bulan menghasilkan satu buahnya, dan
daun-daun pohon itu untuk penyembuhan
bangsa-bangsa.
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3Dan setiap kutuk tidak akan ada lagi. Dan

takhta Allah (Elohim - 2316) dan Anak Domba
akan ada di dalamnya, dan para hamba-Nya
akan beribadah kepada-Nya.
4Dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan

Nama-Nya ada pada dahi mereka.
5Dan malam tidak akan ada di sana,

dan mereka tidak mempunyai kebutuhan
akan lampu dan sinar matahari, karena
Tuhan (YAHWEH - 2962), Allah (Elohim -
2316), menerangi mereka dan mereka akan
memerintah untuk selama-lamanya.
6Dan dia berkata kepadaku, "Perkataan-

perkataan ini dapat dipercaya dan benar."
Dan Tuhan (YAHWEH - 2962), Allah (Elohim -
2316) para nabi yang kudus, telah mengutus
malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada
para hamba-Nya apa yang seharusnya terjadi
dengan secepatnya.
7 Lihatlah, Aku segera datang! Berbahagialah

dia yang memelihara perkataan-perkataan
nubuat dari kitab ini.
8Dan aku, Yohanes, yang melihat dan

mendengar hal-hal ini, dan ketika aku
mendengar dan melihat, aku tersungkur
menyembah di depan kaki malaikat itu, yang
memperlihatkan hal-hal ini kepadaku.
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9Dan dia berkata kepadaku, "Awas, jangan!

Sebab aku adalah sesama hamba denganmu
dan saudara-saudaramu para nabi dan mereka
yang memelihara perkataan-perkataan kitab
ini. Menyembahlah kepada Allah (Elohim -
2316)!"
10Dan dia berkata kepadaku, "Kamu jangan

memeteraikan perkataan-perkataan nubuat
dari kitab ini, karena waktunya sudah dekat.
11Siapa yang berbuat salah, biarlah dia tetap

berbuat salah, dan siapa yang berbuat najis,
biarlah dia tetap berbuat najis, dan siapa yang
adil, biarlah dia tetap berbuat adil, dan siapa
yang kudus, biarlah dia tetap dikuduskan.
12Dan lihatlah, Aku datang segera! Dan

upah-Ku ada bersama-Ku untuk membalaskan
kepada setiap orang sesuai dengan
pekerjaannya.
13Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan

penghabisan, yang Pertama dan yang Terakhir.
14Berbahagialah mereka yang melakukan

perintah-perintah-Nya, sehingga otoritas
mereka akan ada atas pohon kehidupan, dan
mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui
pintu gerbang.
15Namun anjing-anjing ada di luar, juga para

penyihir dan para pezina dan para pembunuh
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dan para penyembah berhala dan setiap orang
yang mencintai serta berbuat dusta.
16Aku, YESUS, telah mengutus malaikat-Ku

untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai
gereja-gereja-Ku ini. Akulah Tunas dan
Keturunan Daud, Bintang Fajar yang
cemerlang."
17Dan Roh serta mempelai wanita berkata,

"Marilah!" Dan dia yang mendengar, biarlah
dia berkata, "Marilah!" Dan dia yang haus,
biarlah dia datang, dan dia yang mengingini,
biarlah dia mengambil air kehidupan dengan
cuma-cuma.
18Sebab aku bersaksi bersama setiap

orang yang mendengarkan perkataan-
perkataan nubuat kitab ini, "Jika seseorang
menambahkan sesuatu kepadanya, Allah
(Elohim - 2316) akan menambahkan atasnya
bencana-bencana yang telah tertulis di dalam
kitab ini.
19Dan jika seseorang membuang sesuatu dari

perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah
(Elohim - 2316) akan menghapus bagiannya
dari Kitab Kehidupan dan dari kota kudus dan
apa yang telah tertulis di dalam kitab ini."
20Dia yang mempersaksikan hal-hal ini

berkata, "Benar, Aku datang segera! Amin.
Benar, datanglah, ya Tuhan YESUS!"
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21Anugerah Tuhan kita YESUS Kristus ada

bersama kamu semua, Amin!
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