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a1:3 di tempat yang paling terhormat di surga
Secara harfiah: “di sebelah kanan Allah.”

Allah Berbicara Melalui Anak-Nya

11Dahulu Allah berbicara kepada
nenek moyang kita melalui para

nabi. * Ia sering berbicara kepada
mereka dengan cara yang berbeda-beda.
2Dan sekarang pada hari-hari terakhir
ini Allah berbicara lagi kepada kita mela-
lui Anak-Nya. Allah telah menciptakan
seluruh dunia ini melalui Anak-Nya.
Dan Dia sudah memilih Anak-Nya untuk
memiliki semuanya. 3Anak itu menun-
jukkan kemuliaan Allah. Ia adalah
gambar yang sesungguhnya dari keber-
adaan Allah. Anak itu memegang segala
sesuatu dengan perintah-Nya yang
penuh kuasa. Setelah Ia membuat manu-
sia bersih dari dosa-dosanya, Ia duduk di
tempat yang paling terhormat di surga.a

4Ia memberikan kepada Anak itu kuasa
yang jauh lebih besar daripada semua
kuasa malaikat. Dan Dia jauh lebih besar
daripada malaikat-malaikat.

5Allah tidak pernah mengatakan hal
ini kepada malaikat:

“Engkau adalah Anak-Ku,
hari ini Aku telah menjadi

Bapa-Mu.” Mazmur 2:7

Allah juga tidak pernah berkata kepada
malaikat:

“Aku akan menjadi Bapanya,
dan dia menjadi anak-Ku.”

2 Samuel 7:14

6Dan ketika Allah membawa Anak
sulung-Nya ke dunia, Ia berkata,

“Biarlah semua malaikat Allah
menyembah Anak itu.”

Ulangan 32:43

b1:7 angin  Dapat juga diartikan dengan “roh.”

7Inilah yang dikatakan Allah tentang ma-
laikat-malaikat,

“Allah membuat malaikat-Nya
seperti angin,b

dan hamba-Nya seperti nyala api.”
Mazmur 104:4

8Allah mengatakan hal ini tentang
Anak-Nya,

“Takhta-Mu, ya Allah, akan
berlangsung selama-lamanya.

Engkau akan memerintah Kerajaan-
Mu dengan adil.

9 Engkau mencintai kebenaran dan
membenci kesalahan.

Maka Allah, Allah-Mu telah
memberikan kepadamu

sukacita yang lebih besar daripada
yang diberikan-Nya kepada orang

yang ada bersama-Mu.”
Mazmur 45:7–8

10Allah juga berkata,

“Ya Tuhan, pada mulanya Engkau telah
menjadikan bumi

dan tangan-Mu menjadikan langit.
11 Semua itu akan lenyap, tetapi Engkau

tetap ada.
Semuanya akan menjadi usang

seperti pakaian tua.
12 Engkau akan melipat mereka

seperti baju.
Dan mereka akan diganti seperti baju,

tetapi Engkau tidak pernah berubah.
Dan hidup-Mu tidak akan pernah

berakhir.” Mazmur 102:26–28

13Dan Allah tidak pernah mengatakan
ini kepada malaikat,
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a 1:13 di tempat-Ku yang paling terhormat di
surga  Secara harfiah: “di sebelah kanan-Ku.”
b 1:13 di bawah kuasamu  Secara harfiah:
“tumpuan kakimu.”

“Duduklah di tempat-Ku yang paling
terhormat di surgaa

sampai Aku meletakkan musuhmu
di bawah kuasamu.b” Mazmur 110:1

14Semua malaikat adalah roh yang mela-
yani Allah dan mereka diutus menolong
orang yang akan menerima keselamatan.

Keselamatan Kita Lebih Besar daripada Hukum

21Jadi, marilah kita lebih berhati-hati
menaati yang telah diajarkan kepada

kita. Marilah kita berhati-hati supaya
kita tidak ditarik dari jalan yang benar.
2Ajaran yang dikatakan oleh Allah mela-
lui malaikat-malaikat sudah nyata. Dan
setiap kali orang melakukan sesuatu
yang tidak dipatuhinya, mereka akan
menerima hukuman yang pantas untuk
perbuatannya. Mereka dihukum jika
tidak taat kepada ajaran itu. 3Kesela-
matan yang diberikan kepada kita sangat
besar, jadi pastilah kita juga akan dihu-
kum, jika kita menganggap bahwa kese-
lamatan itu tidak penting. Yang pertama
kali memberitakan keselamatan itu
adalah Tuhan Yesus. Dan orang yang
mendengarkan-Nya membukt ikan
kepada kita bahwa keselamatan itu
benar. 4Allah juga membuktikannya
dengan berbagai tanda ajaib, tanda-tanda
besar, dan berbagai mukjizat.* Dan Dia
membuktikannya dengan memberikan
pemberian kepada manusia melalui Roh
Kudus* dengan cara yang dikehendaki-
Nya.

Kristus Menjadi Manusia untuk
Menyelamatkan Mereka

5Allah tidak memilih malaikat men-
jadi pemimpin dunia yang akan datang.
Dunia yang akan datang itulah yang
sedang kita bicarakan. 6Ada tertulis
dalam nas Kitab Suci,*

c2:6 anak manusia  Ini dapat diartikan dengan
setiap orang, tetapi “Anak Manusia” sering
digunakan untuk Yesus. Yesus menunjukkan
yang telah direncanakan Allah untuk semua
manusia.

“Ya Allah, mengapa Engkau peduli
terhadap manusia?

Mengapa Engkau peduli terhadap
anak manusiac?

Apakah ia begitu penting?
7 Untuk waktu yang singkat Engkau

telah membuat-Nya lebih rendah
daripada malaikat.

Engkau telah memberikan
kemuliaan dan hormat untuk
menjadi mahkota-Nya.

8 Engkau telah meletakkan semuanya
di bawah kuasa-Nya.” Mazmur 8:5–7

Jika Allah telah meletakkan semuanya di
bawah kuasa-Nya, maka tidak ada yang
tidak dikuasai-Nya, tetapi sekarang kita
belum melihat-Nya memerintah atas se-
muanya. 9Untuk waktu yang singkat
Yesus dibuat lebih rendah daripada ma-
laikat-malaikat, tetapi sekarang kita me-
lihat-Nya memakai mahkota kemuliaan
dan hormat karena Ia menderita dan
mati. Karena anugerah Allah, Yesus mati
untuk setiap orang.

10Allahlah satu-satunya yang membuat
segala sesuatu. Dan semuanya itu untuk
kemuliaan-Nya. Ia mau supaya banyak
orang menjadi anak-Nya dan turut ambil
bagian dalam kemuliaan-Nya, maka Ia
melakukan yang perlu dilakukan-Nya. Ia
telah menyempurnakan Yesus yang me-
mimpin orang kepada keselamatan. Ia
menjadikan Yesus Juruselamat yang sem-
purna melalui penderitaan-Nya.

11Yesuslah yang membuat orang men-
jadi kudus,* dan mereka berasal dari ke-
luarga yang sama. Oleh sebab itu, Yesus
tidak malu menyebut mereka itu sau-
dara-Nya. 12Yesus berkata,

“Ya Allah, Aku akan memberitakan
Engkau kepada saudara-saudara-
Ku.

Di hadapan semua umat-Mu,
Aku akan menyanyikan pujian

bagi-Mu.” Mazmur 22:23
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13Ia juga berkata,

“Aku akan percaya kepada Allah.”
Yesaya 8:17

Dan Dia berkata,

“Aku ada di sini dan bersama Aku ada
anak-anak yang diberikan Allah
kepada-Ku.” Yesaya 8:18

14Anak-anak itu berasal dari darah
dan daging. Oleh sebab itu, Yesus sen-
diri menjadi manusia dan mempunyai
pengalaman yang sama seperti manusia.
Yesus melakukan hal i tu sehingga
dengan kematian-Nya, Ia dapat membi-
nasakan iblis yang berkuasa atas kema-
tian. 15Ia menjadi manusia dan mati se-
hingga Ia dapat membebaskan orang.
Sebelumnya mereka sama seper t i
hamba seumur hidup karena takut akan
kematian. 16Sudah jelas, bukan malaikat
yang ditolong-Nya, melainkan manusia
yang berasal dari Abraham.* 17Untuk
alasan itulah, Ia harus menjadi manusia
seperti saudara-saudara-Nya dalam
segala hal supaya Ia dapat menjadi
Imam Besar* yang penuh belas kasihan
dan setia dalam melayani Allah, se-
hingga Ia dapat membawa pengam-
punan atas dosa-dosa manusia. 18Dan
sekarang Ia dapat menolong orang yang
dicobai karena Ia sendiri juga telah
menderita dan telah dicobai.

Yesus Lebih Besar daripada Musa

31Jadi, kamu semua harus berpikir
tentang Yesus. Allah mengutus Yesus

kepada kita, dan Dialah Imam Besar*

dari iman kita. Aku mengatakan ini ke-
padamu, Saudara-saudaraku, karena
Allah telah memilih kamu menjadi
umat-Nya. 2Allah telah mengutus Yesus
kepada kita dan menjadikan-Nya Imam
Besar bagi kita. Dan Yesus setia kepada
Allah seperti Musa.* Ia melakukan
semua pekerjaan yang dikehendaki
Allah di rumah-Nya. 3Apabila orang
membangun sebuah rumah, ia akan di-
hormati lebih daripada rumah itu. Hal
itu sama seperti Yesus. Ia harus dihor-
mati lebih daripada Musa. 4Setiap

a 3:11 peristirahan-Ku  Tempat beristirahat
yang diberikan Allah kepada umat-Nya.

rumah dibangun oleh manusia, tetapi
Allah membangun semuanya. 5Musa
selalu setia di rumah Allah seperti se-
orang hamba. Ia telah menyampaikan
yang hendak diberitahukan Allah pada
masa yang akan datang. 6Kristus setia di
dalam memimpin rumah Allah, sama
seperti seorang Anak. Kita adalah
rumah Allah jika kita tetap yakin dan
bangga atas pengharapan besar yang
kita miliki.

Kita Harus Tetap Mengikut Allah
7Jadi, seperti yang dikatakan Roh

Kudus,*

“Jika kamu mendengar suara Allah
hari ini,

8 janganlah kamu keras kepala
seperti dahulu,
ketika kamu melawan Allah.

Itulah hari sewaktu kamu menguji
Allah di padang gurun.

9 Selama  tahun nenek moyangmu
di padang gurun telah melihat
perbuatan-Ku,

tetapi mereka menguji Aku dan
kesabaran-Ku.

10 Maka Aku telah marah kepada
mereka itu.

Aku berkata, ‘Pikiran mereka itu
selalu salah.

Mereka tidak pernah mengerti
jalan-jalan-Ku.’

11 Maka Aku telah marah dan
bersumpah,

‘Mereka itu tidak akan pernah
masuk dan menerima
peristirahatan-Ku.a’”

Mazmur 95:7–11

12Jadi, Saudara-saudara, waspadalah
supaya tidak ada yang berdosa di antara
kamu dan menolak untuk percaya, dan
berhenti mengikut Allah yang hidup.
13Kamu harus saling menguatkan setiap
hari. Lakukanlah itu selama masih ada
‘hari ini’. Kamu harus saling membantu
sehingga tidak ada di antara kamu yang



327 IBRANI 3:14–4:12

a4:2 Jalan untuk diselamatkan  Secara harfiah:
“Kabar Baik.” Lih. Rm. 1:16.

keras hatinya karena dosa dan cara dosa
menipu manusia. 14Kita semua akan
ambil bagian dalam Kristus. Hal itu
benar jika kita memegangnya sampai
akhir untuk mendapatkan kepastian
iman yang kita yakini sejak awal.
15Seperti yang dikatakan Roh,

“Jika kamu mendengar suara Allah
hari ini,

janganlah kamu keras kepala
seperti dahulu, ketika kamu
melawan Allah.” Mazmur 95:7–8

16Siapakah mereka yang mendengar
suara Allah dan melawan-Nya? Yaitu
semua orang yang dipimpin Musa* ke
luar dari Mesir. 17Dan kepada siapakah
Allah marah selama  tahun? Ia marah
kepada orang yang berdosa. Mereka itu
mati di padang gurun. 18Dan siapakah
yang dikatakan Allah ketika Ia bersum-
pah bahwa mereka tidak akan pernah
memasuki peristirahatan-Nya? Allah
sedang berbicara tentang orang yang
tidak taat pada-Nya. 19Jadi, kita melihat
bahwa mereka tidak boleh masuk ke
dalam perist i rahatan-Nya,  karena
mereka tidak percaya.

41Kita masih mempunyai janji yang
diberikan Allah kepada mereka itu,

yaitu bahwa kita boleh masuk dan men-
dapat peristirahatan Allah, jadi marilah
kita hati-hati supaya tidak ada seorang
pun di antara kamu yang gagal menda-
patkan janji itu. 2Jalan untuk diselamat-
kana yang diberitahukan kepada kita
sama seperti yang disampaikan kepada
mereka, tetapi ajaran yang didengarnya
tidak menolongnya. Mereka mendengar
ajaran itu, tetapi tidak menerimanya
dengan iman. 3Kita yang percaya boleh
masuk dan mendapat peristirahatan
Allah, seperti yang dikatakan Allah,

“Aku telah marah dan bersumpah,
‘Mereka tidak akan pernah masuk

dan mempunyai peristirahatan-
Ku.’” Mazmur 95:11

b4:4  Dikutip dari Kej. 2:2. c4:5  Dikutip dari
Mzm. 95:11. d 4:6 peristirahatan  Secara
harfiah: “Hari Sabat.” Maksudnya bersama
Allah beristirahat setelah Allah selesai
menciptakan dunia. e4:9 hari ketujuh  Secara
harfiah: “Hari Sabat.”

Ia telah mengatakan itu, tetapi peker-
jaan-Nya sudah selesai, ketika Ia men-
ciptakan dunia ini. 4Dalam nas Kitab
Suci,* Ia berbicara tentang hari ketujuh,
“Maka pada hari ketujuh Allah beristira-
hat dari semua pekerjaan-Nya.”b 5Dan
di dalam ayat yang lain Ia juga berkata,
“Mereka tidak akan pernah masuk ke
dalam peristirahatan-Ku.”c

6Masih berlaku bahwa beberapa orang
akan masuk ke dalam peristirahatand

yang dijanjikan Allah. Mereka yang per-
tama mendengar Kabar Baik tentang itu
tidak masuk karena mereka tidak taat.
7Jadi, Ia merencanakan hari khusus yang
lain. Itulah yang disebut ‘hari ini’. Ia ber-
bicara tentang hari itu melalui Daud* se-
telah sekian lama. Hal itu sama seperti
ayat yang kita gunakan sebelumnya,

“Jika kamu mendengar suara Allah
hari ini,

janganlah keras kepala seperti
dahulu.” Mazmur 95:7–8

8Sekiranya Yosua* telah memimpin
umatnya menuju peristirahatan yang di-
janjikan Allah, pasti Ia tidak lagi membi-
carakan tentang suatu hari yang lain.
9Hal itu menunjukkan bahwa hari ketu-
juhe untuk beristirahat bagi umat Allah
masih akan datang. 10Ia beristirahat se-
telah Ia menyelesaikan pekerjaan-Nya.
Jadi, orang yang masuk ke dalam peristi-
rahatan-Nya akan beristirahat dari pe-
kerjaannya seperti yang telah dilakukan-
Nya. 11Karena itu, marilah kita berusaha
sekuat tenaga untuk memasuki peristira-
hatan-Nya. Marilah kita berusaha keras
supaya tidak seorang pun dari kita yang
tersesat karena mengikuti contoh dari
mereka yang menolak taat pada Allah.

12Firman Allah sungguh hidup dan
bekerja lebih tajam daripada pedang ber-
mata dua.  F irman Al lah menusuk
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sampai ke dalam dan memisahkan jiwa
dari roh, sendi-sendi dari sumsum.
Firman itu menghakimi pikiran dan pe-
rasaan dalam hati kita. 13Tidak ada di
dunia ini yang dapat disembunyikan dari
hadapan Allah. Ia dapat melihat semua-
nya dengan jelas. Semua hal terbuka
bagi-Nya. Dan kepada-Nya kita harus
bertanggung jawab.

Yesus Imam Besar Menolong Kita
14Kita mempunyai Imam Besar *

Agung yang sudah pergi untuk hidup
bersama Allah di surga. Ia adalah Yesus,
Anak Allah, jadi marilah kita tetap teguh
di dalam iman yang kita miliki. 15Yesus,
Imam Besar kita, dapat mengerti kele-
mahan kita. Ketika Yesus hidup di bumi,
Ia dicobai dengan segala hal, sama se-
perti kita juga dicobai, tetapi Yesus tidak
pernah berdosa. 16Dengan Yesus sebagai
Imam Besar kita, kita merasa bebas
datang menghadap takhta Allah yang
penuh anugerah. Di sana kita menerima
rahmat dan anugerah untuk menolong
kita apabila kita membutuhkannya.

51Setiap imam besar Yahudi dipilih
dari antara manusia. Ia mempunyai

tugas untuk menolong orang lain dengan
hal-hal yang harus mereka lakukan untuk
Allah. Ia harus mempersembahkan pem-
berian dan kurban untuk menebus dosa
kepada Allah. 2Imam besar sendiri
lemah, sama seperti semua orang. Jadi,
ia dapat bersikap lembut kepada orang
yang tidak mengerti dan yang melakukan
kesalahan. 3Imam besar mempersembah-
kan kurban untuk dosa manusia, tetapi ia
sendiri mempunyai kelemahan. Jadi, ia
juga harus mempersembahkan kurban
untuk dosanya sendiri.

4Menjadi imam besar merupakan
suatu kehormatan, tetapi tidak ada
orang yang memilih dirinya sendiri
untuk pekerjaan itu. Orang itu harus di-
panggil oleh Allah, seperti Harun. 5Hal
itu sama seperti Kristus, Ia tidak memi-
lih diri-Nya sendiri untuk mendapatkan
kemuliaan menjadi Imam Besar, tetapi
Allah yang memilih-Nya. Allah berkata
kepada Kristus,

“Engkau adalah Anak-Ku,
hari ini Aku menjadi Bapa-Mu.”

Mazmur 2:7

6Dan dalam ayat yang lain Allah berkata,

“Engkau akan menjadi Imam selama-
lamanya, seperti Melkisedek.*”

Mazmur 110:4

7Ketika Yesus hidup di bumi, Ia berdoa
kepada Allah dan meminta pertolongan
Allah. Hanya Allah yang dapat menyela-
matkan-Nya dari kematian, dan Yesus
berdoa kepada Allah dengan tangisan
yang keras dan air mata. Dan Allah men-
jawab doa Yesus karena Yesus rendah hati
dan melakukan semua yang dikehendaki
Allah. 8Yesus adalah Anak Allah, tetapi Ia
menderita dan belajar untuk taat melalui
penderitaan-Nya. 9Setelah Yesus disem-
purnakan, Dia menjadi sumber kesela-
matan untuk selama-lamanya bagi semua
orang yang patuh kepada-Nya. 10Dan Dia
dinyatakan oleh Allah sebagai Imam
Besar, sama seperti Melkisedek.

Jangan ada yang Mundur
11Kami mempunyai banyak hal untuk

diceritakan kepadamu tentang itu. Hal
itu agak sulit dijelaskan karena kamu
begitu lambat untuk mengerti. 12Sebe-
narnya sudah waktunya bagi kamu men-
jadi guru sekarang, tetapi kamu masih
memerlukan orang lain lagi untuk meng-
ajarkan pelajaran dasar dari firman
Allah. Kamu masih memerlukan ajaran
seperti bayi memerlukan susu karena
kamu belum siap untuk menerima ma-
kanan yang keras. 13Orang yang masih
bayi memerlukan susu. Orang itu tidak
tahu apa-apa tentang ajaran yang benar.
14Orang yang sudah dewasa memerlu-
kan makanan keras. Mereka itu sudah
terlatih untuk mengetahui perbedaan
antara yang baik dan yang jahat.

61Oleh sebab itu, marilah kita me-
ninggalkan ajaran dasar tentang

Kristus. Jangan kembali ke awal lagi.
Kita tidak perlu lagi meletakkan dasar.
Kita telah memulai hidup kita di dalam
Kristus dengan meninggalkan perbu-
atan-perbuatan jahat, yang telah kita
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a 6:2 penumpangan tangan  Suatu tanda
pemberian wewenang atau kuasa kepada
orang lain.

kerjakan sebelumnya, dan dengan per-
caya kepada Allah. 2Pada waktu itu kita
diajarkan tentang baptisan,* dan pe-
numpangan tangana kepada orang lain,
tentang kebangkitan* dari kematian,
dan tentang penghakiman yang kekal.
Sekarang kita perlu maju kepada ajaran
yang lebih dewasa. 3Jika Allah meng-
izinkan, kita akan melakukannya.

4–6Setelah orang meninggalkan Kris-
tus,  apakah kamu dapat membuat
mereka bertobat kembali? Aku membi-
carakan tentang orang yang sudah
pernah mempelajari kebenaran. Mereka
telah menerima pemberian Allah dan
juga menerima Roh Kudus.* Mereka
juga sudah mendengarkan yang dikata-
kan Allah, dan sudah melihat kuasa-
kuasa Allah dari zaman baru. Mereka
melihat sendiri bahwa hal itu sangat
baik, tetapi kemudian mereka mening-
galkan Kristus. Dan tidak mungkin
membuat mereka bertobat kembali dan
datang kepada Kristus.  Mengapa?
Karena orang yang meninggalkan Kris-
tus, sesungguhnya mereka telah menya-
libkan Anak Allah kembali. Mereka
mempermalukan Kristus di hadapan
semua orang.

7Orang itu sama seperti tanah yang
mendapat banyak hujan. Seorang petani
menanam dan mengurus tanah itu se-
hingga menghasilkan makanan untuk
manusia. Jika tanah itu dapat memberi
hasil yang menolong manusia, berarti
tanah itu mempunyai berkat Allah. 8Jika
tanah itu menumbuhkan duri dan semak-
semak, maka tanah itu tidak berguna.
Tanah itu berada dalam bahaya dan akan
dikutuk dan dibinasakan dengan api.

9Teman-teman, kami mengatakan hal
yang sulit itu kepadamu, tetapi sesung-
guhnya kami yakin akan yang lebih baik
daripada kamu. Kami yakin bahwa kamu
mau melakukan yang menjadi bagian
dari keselamatan. 10Allah itu adil dan
akan mengingat semua pekerjaan yang
telah kamu lakukan. Dan Dia juga akan

b6:14  Dikutip dari Kej. 22:17.

mengingat bahwa kamu telah menun-
jukkan kasihmu kepada-Nya dengan me-
nolong umat-Nya. Ia juga tahu bahwa
kamu masih menolong umat-Nya.
11Kami mau supaya kamu masing-
masing terus mengerjakan kerja berat
yang sama dalam hidupmu. Dengan de-
mikian, kamu pasti mendapatkan segala
sesuatu yang kamu harapkan. 12Kami
tidak mau kamu menjadi malas. Kami
mau supaya kamu seperti orang yang
sudah mendapatkan yang dijanjikan
Allah. Mereka mendapatkannya karena
mempunyai iman dan kesabaran.

13Allah telah mengadakan perjanjian
kepada Abraham.* Tidak ada seorang
pun yang lebih besar daripada Allah.
Oleh sebab itu, Allah telah bersumpah
kepada diri-Nya sendiri, bahwa Ia akan
melaksanakan yang dijanjikan-Nya.
14Allah berkata, “Aku sungguh-sungguh
akan memberkatimu. Aku akan membe-
rikan banyak keturunan kepadamu.”b

15Abraham menantikan dengan sabar
untuk melihat janji itu terlaksana. Dan
kemudian Abraham menerima yang di-
janjikan Allah.

16Manusia selalu memakai nama
orang yang lebih besar untuk bersum-
pah. Sumpah membuktikan bahwa yang
dikatakan itu benar. Hal itu menghenti-
kan semua perdebatan. 17Allah mau
membuktikan bahwa janji-Nya benar. Ia
mau membuktikannya kepada orang
yang akan mendapatkan yang dijanjikan-
Nya sehingga mereka dapat mengerti
dengan jelas bahwa rencana-Nya tidak
pernah berubah. Allah mengatakan se-
suatu akan terjadi, dan Dia membuktikan
yang dikatakan-Nya dengan bersumpah.
18Kedua hal itu tidak dapat berubah.
Allah tidak dapat berdusta jika Ia menga-
takan sesuatu dan jika Ia bersumpah.

Jadi, hal itu membuat kita merasa
aman datang kepada-Nya untuk menda-
patkan keselamatan. Keduanya mem-
buat kita aman dan kuat untuk tetap
dalam pengharapan yang telah diberikan
Allah kepada kita. 19Kita mempunyai
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a6:19 tirai  Tirai yang memisahkan “Ruangan
paling suci’’ dari bagian lain Bait. b7:3  Secara
harfiah: “Melkisedek tidak mempunyai bapa,
tidak mempunyai ibu, dan tidak mempunyai
silsilah.”

harapan itu, dan itu seperti sebuah jang-
kar. Pengharapan itu kuat dan pasti,
serta menjaga keselamatan jiwa kita.
Pengharapan itu ada di tempat yang Ma-
hakudus, di balik t irai ,a di surga.
20Yesus sudah masuk ke sana dan mem-
buka jalan untuk kita. Ia menjadi Imam
Besar* untuk selama-lamanya, seperti
Melkisedek.*

Imam Melkisedek

71Melkisedek* adalah Raja Salem dan
imam untuk Allah yang Maha Tinggi.

Melkisedek telah bertemu dengan Abra-
ham* ketika Abraham pulang setelah
mengalahkan raja-raja. Pada hari itu
Melkisedek memberkati Abraham. 2Dan
Abraham memberikan persepuluhan
dari semua miliknya kepadanya. Nama
Melkisedek mempunyai dua arti. Per-
tama, artinya “Raja kebenaran.” Dan
juga, “Raja Salem”, artinya “raja damai
sejahtera.” 3Tidak ada orang yang tahu
tentang orang tuanya atau dari mana
asalnya.b Dan tidak ada orang yang tahu
kapan dia lahir dan kapan dia mati. Ia
seperti Anak Allah dan dia tetap menjadi
imam untuk selama-lamanya.

4Kamu dapat melihat bahwa ia sangat
besar. Abraham, bapa leluhur kita yang
besar, memberi kepadanya persepuluhan
dar i  semua rampasan perangnya .
5Hukum Taurat mengatakan bahwa
orang Lewi* yang menjadi imam harus
mengumpulkan persepuluhan dari umat-
nya sendiri, walaupun para imam dan
mereka itu keturunan Abraham. 6Ia
bukan berasal dari kelompok Lewi,
tetapi dia mendapat persepuluhan dari
Abraham. Dan dia memberkati Abra-
ham, orang yang menerima janji Allah.
7Dan setiap orang tahu bahwa orang
yang lebih tinggilah yang memberkati
orang yang lebih rendah.

8Para imam itu mendapat persepu-
luhan, tetapi mereka hanyalah manusia

c7:17  Dikutip dari Mzm. 110:4.

yang akan mati. Ia yang mendapat perse-
puluhan dari Abraham, tetap hidup se-
perti yang dikatakan oleh Kitab Suci.*
9Dapat dikatakan bahwa Lewi yang
mendapat persepuluhan, tetapi Lewi
juga membayar persepuluhan kepadanya
melalui Abraham. 10Lewi belum lahir,
tetapi ia ada di dalam tubuh Abraham,
nenek moyangnya ketika Melkisedek
bertemu dengan Abraham.

11Hukum Taurat diberikan kepada
manusia sesuai dengan cara imam-imam
dari kelompok Lewi. Dengan cara itu,
manusia tidak dapat menjadi sempurna
secara rohani, jadi diperlukan keda-
tangan imam yang lain, yang seperti
Melkisedek, bukan Harun. 12Jika ada
imam lain yang datang, maka hukum
Taurat pun harus diubah. 13Maksud
kami adalah Kristus, yang berasal dari
kelompok lain. Dari keluarga itu belum
ada seorang pun yang pernah melayani
sebagai imam di mezbah.* 14Sudah jelas
bahwa Tuhan kita berasal dari suku
Yehuda. Dan Musa* tidak mengatakan
apa-apa tentang imam yang berasal dari
suku itu.

Yesus adalah Imam Seperti Melkisedek
15Dan hal ini semakin jelas kita lihat

bahwa Imam yang lain, datang seperti
Melkisedek.* 16Ia dijadikan Imam bukan
karena hukum Taurat atau peraturan
yang sesuai dengan keturunan. Ia men-
jadi Imam berdasarkan kuasa hidup yang
tidak dapat binasa. 17Inilah yang tertulis
dalam Kitab Suci* tentang Dia,

“Engkau adalah Imam untuk selama-
lamanya sama seperti Melkisedek.”c

18Hukum yang lama itu sudah berak-
hir sekarang karena hukum itu lemah
dan tidak berguna. 19Hukum Musa*

tidak dapat membuat sesuatu yang sem-
purna. Dan sekarang pengharapan yang
lebih baik telah diberikan kepada kita.
Dengan pengharapan itu, kita bisa
datang mendekat kepada Allah.

20Hal ini penting juga bahwa Allah
membuat sumpah, ketika Ia menjadikan
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a 8:1 di tempat paling terhormat di surga
Secara harfiah: “di sebelah kanan Allah.”

Yesus sebagai Imam Besar.* Ketika orang
lain menjadi imam, tidak ada sumpah.
21Yesus sudah menjadi Imam dengan
sumpah Allah. Allah berkata kepada-Nya,

“Tuhan telah bersumpah dan tidak
akan mengubah pikiran-Nya,

‘Engkau adalah Imam untuk selama-
lamanya.’” Mazmur 110:4

22Hal itu berarti bahwa Yesus adalah ja-
minan yang lebih baik daripada perjan-
jian* yang dibuat oleh Allah.

23Juga, jika seorang di antara imam-
imam meninggal, ia tidak dapat terus
menjadi imam, jadi sudah banyak yang
menjadi imam, 24tetapi Yesus hidup
untuk selama-lamanya. Ia tidak akan
pernah berhenti menjadi Imam. 25Oleh
sebab itu, Kristus dapat menyelamatkan
yang datang kepada Allah melalui Dia. Ia
dapat melakukannya selama-lamanya
karena Ia hidup terus, siap menolong
orang yang mau menghadap Allah.

26Jadi, Imam Besar yang demikianlah
yang kita perlukan. Yesus adalah kudus,
tidak ada dosa pada-Nya. Ia suci dan
tidak dipengaruhi oleh orang berdosa.
Dan Dia dinaikkan ke tempat yang lebih
tinggi daripada surga. 27Ia tidak serupa
dengan para imam yang lain. Mereka
harus mengurbankan kurban setiap hari.
Mula-mula mereka melakukannya untuk
dosanya sendiri dan kemudian untuk
dosa orang lain, tetapi Kristus tidak
perlu melakukannya. Ia hanya sekali
mempersembahkan kurban untuk sela-
manya, yaitu diri-Nya sendiri. 28Hukum
Taurat menentukan manusia yang mem-
punyai kelemahan menjadi imam besar,
tetapi Allah membuat janji sesudah
hukum itu. Allah mengatakan janji-Nya
dengan sumpah, dan janji itu menjadi-
kan Anak Allah sebagai Imam Besar
yang te lah d isempurnakan untuk
selama-lamanya.

Yesus Imam Besar Kita

81Inilah inti dari perkataan kami: Kita
mempunyai Imam Besar* yang telah

kami beritakan kepadamu. Imam Besar
itu sekarang duduk di tempat paling ter-

hormat di surga.a 2Ia melayani di tempat
yang Mahakudus. Ia melayani di tempat
ibadat yang sejati, yang dijadikan oleh
Allah dan bukan oleh manusia.

3Semua imam besar mempunyai
tugas untuk mempersembahkan pembe-
rian dan kurban kepada Allah. Begitu
juga dengan Imam Besar kita. 4Jika
Imam Besar kita sekarang hidup di
bumi, maka Ia tidak akan menjadi
imam. Aku mengatakan ini karena
sudah ada imam di sini yang memberi-
kan pemberian sesuai dengan hukum
Taurat. 5Pekerjaan imam itu sesungguh-
nya hanyalah gambaran dan bayangan
dari yang terjadi di surga. Itulah sebab-
nya, Allah memperingatkan Musa ketika
ia siap untuk membangun Kemah Suci,*

“Bersiaplah untuk membuat segala se-
suatu sesuai dengan contoh yang telah
Aku tun jukkan kepadamu di  a tas
gunung.” 6Tugas yang diberikan kepada
Yesus jauh lebih besar daripada tugas
para imam itu. Dengan cara yang sama
perjanjian* yang baru, yang dibawa
Yesus dari Allah untuk umat-Nya lebih
besar daripada yang lama. Perjanjian itu
berdasarkan janji atas yang lebih baik.

7Jika tidak ada yang salah dengan per-
janjian yang pertama, maka tidak diper-
lukan perjanjian yang kedua. 8Dan Allah
menemukan kesalahan pada manusia.
Allah berkata,

“Waktunya akan tiba, demikian
firman Tuhan,

Aku akan memberikan perjanjian
yang baru kepada orang Israel
dan orang Yehuda.

9 Perjanjian itu tidak sama seperti yang
telah Kuberikan kepada nenek
moyang mereka

ketika Aku membimbing mereka
dengan tangan-Ku

dan memimpin mereka keluar dari
Mesir.

Mereka tidak terus menaati
perjanjian yang sudah Kuberikan
kepada mereka.
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a 9:5 malaikat Kerubim  Dua gambar atau
patung malaikat.

Dan Aku meninggalkan mereka,
demikian firman Tuhan.

10 Inilah perjanjian baru yang akan
Kuberikan kepada orang Israel.

Aku akan memberikan perjanjian ini
pada waktu yang akan datang,”
demikian firman Tuhan,

Aku akan menaruh hukum-Ku ke
dalam pikiran mereka

dan Aku akan menulis hukum-Ku
pada hati mereka.

Aku akan menjadi Allah mereka,
dan mereka akan menjadi umat-Ku.

11 Orang tidak akan pernah lagi
mengajar tetangganya atau
saudaranya untuk mengenal Allah.

Semua orang, kecil atau besar, akan
mengenal Aku.

12 Dan Aku akan mengampuni
kesalahan mereka,

dan tidak lagi mengingat dosa-
dosanya.” Yeremia 31:31–34

13Allah menyebut itu perjanjian baru,
jadi Allah telah membuat perjanjian
yang pertama itu lama. Dan setiap hal
yang lama dan tidak lagi berguna akan
segera lenyap.

Ibadat dalam Perjanjian Lama

91Pada perjanjian* pertama ada per-
aturan beribadat dan ada tempat ber-

ibadat yang dibuat manusia. 2Tempat itu
ada di dalam kemah. Bagian pertama
dari kemah disebut tempat kudus. Di
sana ada lampu dan meja dengan roti
khusus yang dipersembahkan kepada
Allah. 3Di belakang tirai yang kedua ada
ruang yang disebut Tempat Yang Maha-
kudus. 4Di sana terdapat mezbah* emas
tempat membakar kemenyan dan juga
Peti Perjanjian berlapis emas. Di dalam
tabut itu ada kendi emas berisi manna,*

dan tongkat Harun yang pernah bertu-
nas, dan loh-loh batu yang bertuliskan
Sepuluh Perjanjian. 5Di atas kotak itu
terdapat dua malaikat Kerubima yang
menunjukkan kemuliaan Allah, yang

b 9:5 tempat rahmat  Tutup “Peti Suci
penyimpanan Perjanjian”, tempat darah
hewan yang ditaruh oleh imam besar setahun
sekali untuk membayar dosa manusia.

menutupi tempat rahmat,b tetapi kita
tidak dapat mengatakan segala sesuatu
tentang hal itu sekarang.

6Segala sesuatu yang ada di dalam
kemah telah disiapkan seperti yang telah
kujelaskan. Setiap hari para imam masuk
ke kamar yang pertama untuk melaku-
kan ibadatnya. 7Hanya imam besar*

yang boleh masuk ke kamar yang kedua,
itu pun hanya sekali satu tahun. Dan
imam besar tidak pernah masuk ke
dalam kamar itu tanpa mengambil darah
yang dipersembahkan kepada Allah
untuk dirinya sendiri dan dosa orang
lain. Dosa-dosa itu telah dilakukan orang
dengan tidak sadar.

8Roh Kudus* menunjukkan bahwa
jalan ke Tempat Yang Mahakudus belum
terbuka selama kamar yang pertama
masih ada. 9Itu adalah lambang untuk
kita sekarang. Hal itu menunjukkan
bahwa kurban dan persembahan yang
diberikan kepada Allah tidak dapat me-
nyucikan orang yang beribadat kepada-
Nya. Kurban itu tidak dapat membuat
manusia sempurna di dalam hatinya.
10Kurban dan persembahan itu hanyalah
makanan dan minuman dan pemba-
suhan khusus. Hal itu hanyalah per-
aturan lahiriah. Allah memberikan per-
aturan itu untuk umat-Nya sampai tiba
waktunya ada peraturan yang baru.

Ibadat dalam Perjanjian Baru
11Kristus telah datang sebagai Imam

Besar.* Dialah Imam Besar untuk semua
yang baik yang kita miliki sekarang,
tetapi Kristus tidak melayani di kemah,
sepeti tempat imam-imam yang lain me-
layani. Kristus melayani di tempat yang
lebih baik daripada kemah. Tempat itu
lebih sempurna, dan bukan buatan ma-
nusia,  dan bukan milik dunia ini.
12Kristus hanya satu kali masuk ke
Tempat Yang Mahakudus, dan itu cukup
untuk selama-lamanya. Ia masuk dengan
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menggunakan darah-Nya sendiri, bukan
darah kambing jantan atau lembu muda.
Kristus masuk ke sana dan membawa
kebebasan untuk kita selama-lamanya.

13Darah kambing-kambing jantan,
lembu-lembu, dan abu lembu muda di-
percikkan kepada orang yang tidak cukup
suci untuk masuk ke tempat ibadat
untuk menyucikan orang, itu hanya
untuk tubuhnya saja. 14Pastilah darah
Kristus bisa melakukan lebih banyak lagi
daripada itu. Kristus mempersembahkan
tubuh-Nya sendiri melalui Roh yang
selama-lamanya sebagai kurban yang
sempurna bagi Allah. Darah-Nya akan
menyucikan hati kita secara sempurna
dari semua perbuatan kita yang jahat.
Kita disucikan supaya kita dapat beriba-
dat kepada Allah yang hidup.

15Jadi, Kristus adalah Perantara* bagi
perjanjian baru* dari Allah untuk umat-
Nya. Ia membawa perjanjian itu supaya
umat-Nya yang dipanggil oleh Allah dapat
menerima yang dijanjikan-Nya. Mereka
dapat menerimanya untuk selama-lama-
nya karena Kristus mati untuk membayar
dosa manusia yang dilakukan di bawah
perjanjian yang pertama. Ia mati untuk
membebaskan manusia dari dosa.

16Jika orang meninggal, ia meninggal-
kan surat wasiat, tetapi harus dibukti-
kan, apakah orang yang menulis surat
wasiat itu betul-betul sudah meninggal.
17Suatu surat wasiat tidak ada artinya
kalau orang yang membuatnya masih
hidup. Surat wasiat itu baru dapat digu-
nakan jika yang membuatnya sudah me-
ninggal. 18Hal itu sama seperti perjan-
jian pertama antara Allah dan umat-Nya.
Harus ada darah sebelum perjanjian itu
berlaku. 19Mula-mula Musa* memberita-
hukan setiap perintah dari hukum
Taurat kepada semua umat. Kemudian
Musa mengambil darah lembu jantan
dan kambing, lalu mencampurnya
dengan air. Ia mengambil kain wol
merah dan hisop untuk memercikkan
darah dan air kepada Kitab Taurat dan
kepada semua umat. 20Dan Musa ber-
kata, “Inilah darah yang membuat sah
perjanjian itu, yang diberikan Allah a9:20  Dikutip dari Kel. 24:8.

untuk kamu taati.”a 21Dengan cara yang
sama, Musa memercikkan darah ke
Kemah Suci.* Ia juga memercikkan
darah ke atas semua benda yang diguna-
kan untuk ibadat. 22Hukum itu mengata-
kan bahwa hampir semuanya harus disu-
cikan dengan darah, dan dosa tidak
dapat diampuni tanpa darah.

Kurban Kristus Menghapus Dosa
23Semua hal itu merupakan gambaran

dari yang sesungguhnya terjadi di surga.
Gambaran itu harus disucikan dengan
kurban sembelihan, tetapi semua hal
yang sesungguhnya di surga memerlukan
kurban yang jauh lebih baik. 24Kristus
pergi ke Tempat Yang Mahakudus, tetapi
bukan ke tempat yang dibuat manusia.
Kemah itu hanya gambaran dari yang se-
benarnya. Kristus pergi ke surga, dan Dia
sekarang ada di sana di hadapan Allah
untuk menolong kita.

25Imam besar* masuk ke Tempat Yang
Mahakudus hanya satu kali setiap tahun.
Ia harus membawa darah untuk diper-
sembahkan, tetapi ia tidak mempersem-
bahkan darahnya sendiri seperti yang di-
lakukan Kristus. Kristus pergi ke surga,
tetapi bukan untuk mempersembahkan
diri-Nya berulang kali seperti yang dila-
kukan oleh imam besar. 26Jika Kristus
harus mempersembahkan diri-Nya ber-
ulang kali, berarti Ia harus menderita
berulang kali sejak dunia dijadikan,
tetapi Ia datang dan mempersembahkan
diri-Nya hanya satu kali untuk selama-la-
manya. Ia datang pada waktu dunia
hampir mencapai kesudahannya. Ia
datang mengambil semua dosa dengan
memberikan diri-Nya sebagai kurban.

27Setiap orang harus mati satu kali.
Setelah mati, ia dihakimi. 28Jadi, Kristus
dipersembahkan sebagai kurban satu
kali untuk mengambil dosa banyak
orang. Dan Kristus akan datang untuk
kedua kalinya, tetapi bukan untuk dosa
manusia. Pada saat itu Ia datang untuk
memberikan keselamatan kepada orang
yang menantikan-Nya.
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Kurban Kristus Membuat Sempurna

10 1Hukum Taurat hanya memberi-
kan gambaran yang tidak jelas

kepada kita tentang hal-hal baik yang
akan datang kemudian. Hukum Taurat
bukan gambaran yang sempurna akan
yang sebenarnya. Hukum Taurat menyu-
ruh orang memberikan kurban yang
sama setiap tahun. Orang yang datang
untuk menyembah Allah terus memberi-
kan persembahan, tetapi hukum Taurat
tidak akan pernah dapat membuat ma-
nusia sempurna. 2Jika sekiranya hukum
Taurat dapat membuat manusia sem-
purna, semua kurban seharusnya dihen-
tikan. Mereka sudah seharusnya bersih
dari dosa-dosanya. Dan mereka tidak se-
harusnya merasa bersalah karena dosa-
nya .  3Kurban orang i tu  membuat
mereka mengingat akan dosa-dosanya
setiap tahun, 4karena tidak mungkin
darah lembu jantan dan kambing dapat
menghapus dosa-dosanya.

5Jadi, ketika Kristus datang ke dunia,
Ia berkata,

“Engkau tidak menginginkan kurban
dan persembahan,

tetapi Engkau telah menyediakan
tubuh untuk-Ku.

6 Engkau tidak berkenan kepada kurban
hewan yang dibunuh dan dibakar.

Dan Engkau tidak berkenan kepada
kurban penghapus dosa.

7 Kemudian Aku berkata, ‘Aku ada di
sini, ya Allah.

Sudah tertulis tentang Aku dalam
Kitab Taurat.

Aku telah datang untuk melakukan
yang Kaukehendaki.’”

Mazmur 40:7–9

8Dalam ayat itu, mula-mula Kristus ber-
kata, “Engkau tidak menginginkan
kurban dan persembahan. Engkau tidak
berkenan kepada hewan yang dibunuh
dan dibakar atau kepada kurban peng-
hapus dosa.” Semua itu ialah kurban
yang diperintahkan oleh hukum Taurat.
9Kemudian Kristus berkata, “Aku ada
di sini, ya Allah. Aku telah datang
untuk melakukan yang Kaukehendaki.”

a 10:12 di tempat yang paling terhormat di
surga  Secara harfiah: “di sebelah kanan Allah.”

Jadi, Allah menghentikan cara yang
lama dan memulai jalan-Nya yang baru.
10Yesus Kristus melakukan yang dike-
hendaki Allah untuk dilakukan. Dan
karena hal itu, kita dijadikan suci mela-
lui kurban tubuh Kristus. Ia membuat
kurban itu satu kali, dan cukup untuk
selama-lamanya.

11Setiap hari para imam berdiri dan
melakukan upacara keagamaannya.
Mereka mempersembahkan kurban
yang sama berulang-ulang setiap hari,
tetapi semua kurban itu tidak dapat
menghapus dosa. 12Kristus mempersem-
bahkan hanya satu kurban untuk semua
dosa, dan kurban itu cukup untuk
selama-lamanya. Kemudian Kristus
duduk di tempat yang paling terhormat
di surga.a 13Dan sekarang Ia menantikan
musuh-musuh-Nya ditaklukkan di
bawah kuasa-Nya. 14Dengan satu kurban
Kristus membuat semua umat-Nya sem-
purna selama-lamanya. Orang itu adalah
mereka yang disucikan.

15Roh Kudus * juga mengatakan
kepada kita tentang hal itu. Mula-mula
Ia berkata,

16“Inilah Perjanjian* yang akan Kuadakan
dengan umat-Ku pada masa yang
akan datang, kata Tuhan.

Aku akan menaruh hukum-Ku dalam
hati mereka.

Aku akan menuliskannya dalam
pikiran mereka.” Yeremia 31:33

17Kemudian Dia berkata,

“Aku akan mengampuni dosa mereka
dan perbuatan jahat mereka.

Aku tidak akan pernah mengingatnya
lagi.” Yeremia 31:34

18Dan setelah semuanya diampuni,
kurban tidak diperlukan lagi untuk me-
nebus dosa.

Datanglah kepada Allah
19Jadi, Saudara-saudara, kita sudah

bebas masuk ke Tempat Yang Mahakudus
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a10:20 tirai  Tirai yang memisahkan “Ruangan
paling suci’’ dari bagian lain Bait. b10:25 Hari
itu  Mungkin maksudnya adalah hari
kedatangan Kristus kembali.

karena darah Yesus. 20Kita dapat masuk
melalui jalan baru yang telah dibuka
Yesus untuk kita, yaitu jalan yang hidup.
Jalan baru itu melalui tirai,a yaitu tubuh
Kristus. 21Dan kita mempunyai Imam
Besar yang memerintah rumah Allah.
22Kita sudah disucikan dan dibebaskan
dari perasaan bersalah. Dan tubuh kita
sudah dicuci dengan air murni, jadi men-
dekatlah kepada Allah dengan tulus hati,
dengan penuh keyakinan karena iman
kita. 23Marilah kita berpegang teguh
pada pengakuan tentang pengharapan
kita karena Ia yang memberikan janji itu
setia.

Saling Menolong supaya Tetap Kuat
24Marilah kita saling memperhatikan

supaya kita dapat saling menolong,
untuk menunjukkan kasih dan melaku-
kan yang baik. 25Kita seharusnya tidak
berhenti untuk berkumpul, sebagaimana
yang telah dilakukan oleh beberapa
orang, tetapi marilah kita berkumpul
dan saling menguatkan. Kamu harus
terus melakukannya karena mengingat
Hari itub akan segera datang.

Jangan Berpaling dari Kristus
26Jika kita memutuskan untuk tetap

berdosa sesudah kita mempelajari kebe-
naran, tidak ada lagi kurban yang dapat
menghapus dosa-dosa kita. 27Jika kita
tetap berbuat dosa, yang kita miliki ha-
nyalah rasa takut dalam menantikan
penghakiman dan nyala api yang akan
membinasakan semua orang yang mela-
wan Allah. 28Setiap orang yang tidak
taat terhadap hukum Musa* akan dibu-
nuh tanpa belas kasihan berdasarkan
kesaksian dari dua atau tiga orang.
29Jadi, menurut kamu, apakah yang
harus dilakukan terhadap orang yang
menunjukkan kebenciannya kepada
Anak Allah? Pastilah orang itu menda-
pat hukuman yang lebih berat. Orang

c10:30  Dikutip dari Ul. 32:35. d10:30  Dikutip
dari Ul. 32:36.

itu harus mendapat hukuman yang
lebih berat karena tidak menghargai
darah Yesus yang memulai perjanjian*

baru. Darah itu telah menyucikan ma-
nusia satu kali. Orang itu harus menda-
pat hukuman yang lebih berat karena
menunjukkan kebenciannya kepada
Roh* yang membawa anugerah Allah.
30Kita tahu bahwa Allah berkata, “Aku
akan menghukum orang karena kesa-
lahan yang dilakukannya; Aku akan me-
nuntut pembalasan bagi mereka.”c Dan
Allah juga berkata, “Tuhan akan meng-
hakimi umat-Nya.”d 31Hal yang paling
menakutkan bagi manusia adalah jatuh
ke tangan Allah yang hidup.

Peliharalah Keberanian dan Kesabaran
32Ingatlah hari pertama waktu kamu

belajar tentang kebenaran. Kamu telah
berjuang keras dengan berbagai pende-
r i t a a n , t e t a p i k a m u t e t a p k u a t .
33Kadang-kadang orang mengatakan hal
yang buruk kepadamu dan mengani-
ayamu di hadapan orang. Dan kadang-
kadang kamu menolong orang lain yang
juga dianiaya. 34Ya, kamu menolong
orang yang dipenjarakan dan mera-
sakan penderitaan mereka. Dan kamu
masih bersukacita ketika barang-ba-
rangmu telah dirampas. Kamu terus
bersukacita karena kamu tahu, bahwa
kamu mempunyai sesuatu yang jauh
lebih baik, yaitu sesuatu yang ada
selama-lamanya.

35Jadi, jangan hilang keyakinanmu
yang telah kamu miliki dahulu karena
besar upahmu. 36Kamu harus sabar. Se-
sudah kamu melakukan yang dikehen-
daki Allah, kamu akan mendapat yang
sudah  d i j an j ikan -Nya  kepadamu.
37Dalam waktu yang sangat singkat,

“Ia yang datang itu akan tiba dan Ia
tidak akan terlambat.

38 Orang yang benar di hadapan-Ku
akan hidup karena percaya
kepada-Ku.
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Tetapi kalau ia berbalik,
Aku tidak berkenan padanya.”

Habakuk 2:3–4

39Kita bukanlah orang yang berbalik dan
tersesat. Tidak. Kita adalah orang yang
mempunyai iman dan diselamatkan.

Iman

11 1Iman berarti merasa yakin akan
yang kita harapkan. Dan iman

berarti mengetahui sesuatu benar terjadi
walaupun tidak kita lihat. 2Allah berke-
nan terhadap nenek moyang kita yang
hidup oleh iman.

3Iman menolong kita untuk mengerti,
bahwa Allah telah menciptakan seluruh
dunia dengan perintah-Nya. Hal itu ber-
arti bahwa yang kita lihat telah dijadikan
oleh yang tidak kita lihat.

4Kain* dan Habel, kedua-duanya telah
mempersembahkan kurban* kepada
Allah, tetapi Habel mempersembahkan
kurban yang lebih baik kepada Allah,
karena ia mempunyai iman. Allah ber-
kata bahwa Ia berkenan dengan kurban
Habel, jadi Ia menyebut Habel seorang
yang baik karena ia mempunyai iman.
Habel meninggal, tetapi melalui iman-
nya, ia masih terus berbicara.

5Karena Henokh mempunyai iman,
dia diangkat dari bumi ini, sehingga ia
tidak pernah mati. Sesudah itu, orang
tidak dapat menemukannya lagi karena
Allah membawanya bersama Dia. Kitab
Suci* mengatakan bahwa sebelum
Henokh diangkat, ia adalah seorang yang
sungguh-sungguh berkenan kepada
Allah. 6Tanpa iman, orang tidak mung-
kin dapat berkenan kepada Allah. Setiap
orang yang datang kepada Allah harus
percaya bahwa Allah itu nyata. Dan
setiap orang yang menghadap Allah
harus percaya bahwa Allah memberikan
upah kepada orang yang sungguh-sung-
guh mau mencari-Nya.

7Nuh telah diperingatkan Allah ten-
tang hal yang belum dapat dilihatnya,
tetapi Nuh mempunyai iman dan meng-
hormati Allah. Jadi, ia telah memba-
ngun sebuah kapal yang besar untuk

menyelamatkan keluarganya. Dengan
imannya, ia menunjukkan bahwa dunia
ini salah. Dan dia menjadi seorang yang
benar di hadapan Allah melalui iman.

8Allah telah memanggil Abraham
untuk pergi ke tempat lain, yang dijanji-
kan Allah untuk diberikan kepadanya. Ia
tidak tahu letak tempat itu, tetapi ia taat
pada Allah dan memulai perjalanannya,
karena ia mempunyai iman. 9Ia tinggal
di daerah yang telah dijanjikan Allah un-
tuknya. Ia tinggal di sana seperti penda-
tang yang tidak mempunyai apa-apa. Ia
telah melakukannya karena ia mempu-
nyai iman. Ia tinggal dalam kemah ber-
sama Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub
juga menerima janji yang sama dari
Allah. 10Ia sedang menantikan kota yang
mempunyai dasar yang sungguh-sung-
guh, yaitu kota yang telah direncanakan
dan dibangun oleh Allah.

11Ia sudah terlalu tua untuk mempu-
nyai anak, dan Sarah juga sudah tidak
mungkin lagi mempunyai anak, tetapi ia
mempunyai iman kepada Allah, maka
Allah membuat mereka mampu mempu-
nyai anak. Ia percaya kepada Allah
untuk melakukan yang sudah dijanjikan-
Nya. 12Ia sudah sedemikian tua dan
sudah mau mati, tetapi dari dia datang
banyak keturunan seperti banyaknya
bintang di langit. Sangat banyak orang
yang datang dari satu orang seperti ba-
nyaknya pasir di pantai.

13Semua orang besar terus hidup
dengan imannya sampai mati. Mereka
tidak mendapatkan yang telah dijanjikan
Allah kepada umat-Nya. Mereka hanya
melihat bahwa hal itu akan terjadi di ke-
mudian hari dan mereka bergembira.
Mereka menerima kenyataan bahwa
mereka seperti pendatang dan orang
asing di bumi ini. 14Jika orang berkata
demikian, mereka menunjukkan, bahwa
mereka menantikan suatu tanah air yang
akan menjadi miliknya sendiri. 15Jika
mereka merindukan negeri yang sudah
ditinggalkannya, mereka mungkin sudah
kembali. 16Mereka merindukan suatu
negeri yang lebih baik, yaitu negeri sur-
gawi, jadi Allah tidak akan malu disebut
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a11:17–18  Dikutip dari Kej. 21:12.

Allah mereka. Dan Allah sudah menye-
diakan sebuah kota untuk mereka.

17–18Ia telah menguji iman Abraham,
dengan meminta kepadanya menyerah-
kan Ishak sebagai kurban. Ia patuh
karena mempunyai iman. Ia sudah men-
dapatkan janji Allah. Dan Allah telah
mengatakan kepadanya, “Keturunanmu
akan datang melalui Ishak.”a Ia telah
siap untuk mempersembahkan Ishak. Ia
melakukannya karena mempunyai iman.
19Ia percaya bahwa Allah dapat mem-
bangkitkan orang dari kematian. Dan se-
sungguhnya ketika Allah menghentikan-
nya untuk membunuh Ishak, seakan-
akan d ia  seper t i  mener ima Ishak
kembali dari kematian.

20Ishak telah memberkati masa depan
Yakub dan Esau. Ia melakukannya
karena mempunyai iman. 21Yakub mem-
berkati setiap anak Yusuf. Ia melakukan-
nya ketika sedang menjelang kematian-
nya. Ia bersandar pada tongkatnya dan
menyembah Allah. Ia telah melakukan-
nya karena mempunyai iman.

22Ketika Yusuf sudah menjelang ke-
matiannya, ia membicarakan tentang
orang Israel* yang meninggalkan Mesir.
Dan dia juga telah berpesan kepada
orang Israel, apa yang harus dilakukan-
nya dengan tubuhnya. Ia mengatakan
hal itu karena mempunyai iman.

23Ayah dan ibu Musa telah menyem-
bunyikan Musa* selama tiga bulan sete-
lah lahir. Mereka melakukannya karena
mempunyai iman. Mereka melihat
bahwa Musa bayi yang sangat cantik.
Dan mereka tidak takut melawan perin-
tah raja.

24Musa bertambah besar dan menjadi
dewasa. Ia menolak disebut anak putri
Firaun. 25Ia telah memilih untuk men-
derita hal-hal buruk bersama umat Allah
daripada menikmati kesenangan dosa
yang hanya sementara. Ia melakukannya
karena mempunyai iman. 26Ia mengang-
gap lebih baik menderita untuk Yang Di-
janjikan itu daripada mendapat seluruh

b 11:28 malaikat kematian  Secara harfiah:
“pembinasa.” Untuk membunuh orang-orang
Mesir, Allah mengutus malaikat membunuh
anak sulung dari setiap keluarga (Kel. 12:29–32).

kekayaan Mesir. Ia sedang menantikan
upah yang akan diberikan Allah kepada-
nya.

27Ia telah meninggalkan Mesir karena
mempunyai iman. Ia tidak takut terha-
dap kemarahan Firaun. Ia bertahan
seakan-akan dia dapat melihat Allah
yang tidak dapat dilihat orang. 28Ia telah
mempersiapkan Paskah* dan menaruh
darah pada pintu-pintu. Darah disapu-
kan pada pintu supaya malaikat kemati-
anb tidak akan membunuh anak laki-laki
sulung dari orang Yahudi. Ia melakukan-
nya karena mempunyai iman.

29Dan seakan-akan di daratan, semua
orang yang dipimpinnya telah berjalan
melewati Laut Merah. Mereka mampu
melakukannya karena mempunyai iman.
Orang Mesir juga berusaha berjalan me-
lewati Laut Merah, tetapi mereka semua
tenggelam.

30Dan tembok Yerikho telah runtuh
karena iman umat Allah. Mereka telah
mengelilingi tembok Yerikho selama
tujuh hari, kemudian tembok itu runtuh.

31Dan Rahab, perempuan sundal itu,
telah menerima mata-mata Israel dan
menolong mereka seperti temannya.
Dan karena imannya, ia tidak dibunuh
bersama orang lain yang tidak taat.

32Apakah aku harus memberi contoh
lebih banyak lagi kepadamu? Aku tidak
mempunyai cukup waktu untuk mence-
ritakan tentang Gideon, Barak, Simson,
Yefta, Daud, Samuel, dan nabi-nabi.*
33Semua orang itu mempunyai iman
yang besar. Dan dengan imannya
mereka telah mengalahkan kerajaan.
Mereka melakukan yang benar dan men-
dapatkan janji Allah. Dengan imannya,
beberapa orang telah menutup mulut
singa. 34Beberapa orang telah mema-
damkan api besar, dan yang lain selamat
dari pembunuhan dengan pedang.
Mereka melakukan semua itu karena
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a12:2 di tempat yang paling terhormat di surga
Secara harfiah: “di sebelah kanan Allah.”

mempunyai iman. Orang yang lemah
menjadi kuat karena imannya. Mereka
sangat kuat dalam perang dan mengalah-
kan tentara musuh. 35Kepada perem-
puan-perempuan telah dikembalikan
orangnya yang sudah meninggal karena
telah bangkit dari kematian. Orang lain
dianiaya dan menolak menerima kebe-
basannya. Mereka melakukan itu supaya
mereka dapat bangkit dari kematian
untuk hidup yang lebih baik. 36Beberapa
orang ditertawai dan dipukul. Orang lain
diikat dan dimasukkan ke penjara.
37Mereka telah dibunuh dengan batu
dan dipotong dua. Mereka dibunuh
dengan pedang. Beberapa orang hanya
mempunyai baju dari kulit domba atau
kambing. Mereka miskin, dianiaya, dan
diperlakukan sangat buruk oleh orang
lain. 38Dunia ini tidak cukup baik untuk
orang-orang besar itu. Mereka mengem-
bara di padang gurun dan gunung-
gunung, hidup di gua-gua dan lubang-
lubang di tanah.

39Mereka terkenal karena imannya,
tetapi tidak ada seorang pun dari mereka
yang menerima janji Allah. 40Allah telah
merencanakan memberikan sesuatu
yang lebih baik kepada kita. Kemudian
mereka itu dapat disempurnakan, tetapi
hanya bersama kita.

Kita Harus Meneladani Yesus

12 1Banyak orang beriman di sekeli-
ling kita. Hidup mereka mengata-

kan kepada kita tentang arti iman, maka
hendaklah kita seperti mereka. Marilah
kita juga ikut bertanding dalam iman
yang ada di hadapan kita dan jangan
putus asa. Marilah kita menjauhkan
semua hal yang dapat membuat kita ber-
henti. Dan marilah kita membuang
dosa, yang dengan mudah menangkap
kita. 2Marilah kita selalu mengikuti tela-
dan Yesus. Ia adalah pemimpin iman
kita. Ia menyempurnakan iman kita. Ia
telah menderita kematian di kayu salib,
tetapi Ia menerima kehinaan salib itu
seakan-akan bukan apa-apa. Ia melaku-
kannya karena sukacita yang disediakan
bagi-Nya. Dan sekarang Dia duduk di

tempat yang paling terhormat di surga.a

3Ingatlah akan Yesus. Ia sabar ketika
orang berdosa melakukan yang jahat me-
lawan-Nya. Ingatlah akan Dia, maka
kamu tidak akan lelah dan tidak putus
asa.

Allah adalah seperti Bapa
4Kamu berjuang melawan dosa, tetapi

perjuanganmu belum menyebabkan
kamu terbunuh. 5Kamu adalah anak-
anak Allah, dan Dia mengatakan firman
yang menghibur kamu. Kamu telah me-
lupakan kata-kata ini,

“Hai anakku, jangan anggap enteng
jika Tuhan membuat engkau
berdisiplin.

Dan jangan putus asa jika Tuhan
mengoreksi engkau.

6 Tuhan membuat setiap orang yang
dikasihi-Nya berdisiplin

dan menghukum setiap orang yang
diterima-Nya sebagai anak.”

Amsal 3:11–12

7Jadi, terimalah penderitaan seakan-
akan penderitaan itu hukuman dari bapa.
Allah melakukannya kepadamu seperti
bapa yang menghukum anak-anaknya.
Semua anak harus dihukum oleh bapa-
nya. 8Setiap anak harus dihukum. Jadi,
jika kamu tidak pernah dihukum, kamu
bukan anak yang sesungguhnya dan
bukan milik Allah. 9Kita semua mempu-
nyai bapa di dunia ini, yang menghukum
kita. Dan kita menghormati bapa kita,
jadi hal yang lebih penting adalah kita
menerima hukuman dari Bapa semua
roh. Jika kita melakukan itu, kita akan
menerima hidup. 10Bapa kita di dunia ini
menghukum kita untuk waktu yang sing-
kat. Mereka menghukum kita dengan
cara yang dipandangnya paling baik,
tetapi Allah menghukum untuk meno-
long kita, sehingga kita dapat menjadi
kudus seperti Dia. 11Kita tidak senang
terhadap hukuman apabila kita menda-
patnya. Hukuman itu menyakitkan,



339 IBRANI 12:12–29

tetapi kemudian, setelah kita mempela-
jari hukuman itu, kita menerima damai
sejahtera, karena kita mulai hidup
dengan benar.

Berhati-hatilah Dalam Cara Hidupmu
12Kamu telah menjadi lemah, jadi bu-

atlah dirimu menjadi kuat lagi. 13Hidup-
lah dalam jalan yang benar sehingga
kamu akan selamat dan kelemahanmu
tidak membuat kamu hilang.

14Berusahalah hidup dalam damai
dengan semua orang. Dan berusahalah
hidup bebas dari dosa. Jika hidup sese-
orang tidak kudus, ia tidak akan melihat
Tuhan. 15Hati-hatilah supaya tidak ada
yang gagal mendapat anugerah Allah.
Hati-hatilah supaya tidak ada orang se-
perti tanaman pahit yang tumbuh di
antara kamu. Orang semacam itu dapat
mencemarkan seluruh kelompokmu.
16Hati-hatilah supaya tidak ada seperti
Esau, yang melakukan dosa percabulan
dan tidak pernah berpikir tentang Allah.
Esau adalah anak sulung dan akan me-
warisi sesuatu dari ayahnya, tetapi Esau
menjual semuanya untuk sekali makan.
17Kamu mengingat bahwa setelah Esau
melakukan itu, ia mau mendapat berkat
dari ayahnya. Ia sangat menginginkan-
nya sampai ia menangis, tetapi ayahnya
menolak memberikan berkat itu kepada-
nya, karena Esau tidak dapat menemu-
kan jalan, untuk mengubah yang telah
dilakukannya.

18Kamu telah masuk ke tempat yang
baru. Tempat itu tidak sama seperti
gunung yang didatangi orang Israel.
Kamu tidak datang kepada gunung yang
dapat disentuh dan terbakar dengan api,
yaitu tempat yang gelap, sedih, dan
penuh badai seperti yang dilakukan
mereka. 19Di sana tidak ada bunyi terom-
pet atau suara yang berbicara yang dapat
didengarnya. Apabila orang mendengar
suara itu, mereka meminta supaya
jangan ada perkataan yang lain diucap-
kan kepada mereka. 20Mereka tidak mau
mendengar perintah, “Jika sesuatu,
bahkan seekor binatang menyentuh
gunung itu, harus dibunuh dengan

a 12:20  Dikutip dari Kel. 19:12–13. b 12:21
Dikutip dari Ul. 9:19. c 12:26  Dikutip dari
Hag. 2:6.

batu.”a 21Yang dilihat orang itu sangat
menakutkan sampai Musa berkata, “Aku
gemetar dengan ketakutan.”b

22Kamu tidak datang ke tempat sema-
cam itu, tempat yang baru kamu datangi
adalah Bukit Sion. Kamu telah datang ke
kota Allah yang hidup, Yerusalem sur-
gawi. Kamu telah datang kepada kum-
pulan sukacita dari ribuan malaikat.
23Kamu telah datang kepada pertemuan
anak-anak sulung Allah. Nama mereka
telah tertulis di surga. Kamu telah
datang kepada Allah, Hakim semua
orang. Dan kamu telah datang kepada
roh-roh orang baik yang telah disempur-
nakan. 24Kamu telah datang kepada
Yesus, Perantara* perjanjian* baru dari
Allah kepada umat-Nya. Kamu telah
datang kepada darah pemercikan, yang
menceritakan tentang yang lebih baik
daripada darah Habel.

25Hati-hatilah supaya kamu tidak me-
nolak untuk mendengar, jika Allah berbi-
cara. Orang itu menolak mendengarkan
Allah ketika mereka diperingatkan Allah
di bumi ini. Dan mereka tidak melarikan
diri. Sekarang Allah berbicara dari surga,
jadi akan lebih buruk bagi mereka yang
tidak mau mendengarkan-Nya. 26Sebe-
lumnya, jika Ia berbicara, maka suara-Nya
telah mengguncangkan bumi. Sekarang
Dia telah berjanji, “Sekali lagi Aku akan
mengguncangkan bumi, tetapi Aku juga
mengguncangkan surga.”c 27Kata “sekali
lagi” dengan jelas menunjukkan kepada
kita bahwa segala sesuatu yang dicipta-
kan akan binasa. Itu adalah yang dapat di-
guncang. Dan hanya yang tidak dapat di-
guncang yang akan tetap bertahan.

28Jadi, kita harus bersyukur karena
kita mempunyai kerajaan yang tidak
dapat diguncang. Dan karena kita ber-
syukur, marilah kita menyembah Allah
dengan cara yang berkenan kepada-Nya.
Kita harus melakukannya dengan hormat
dan takut 29karena Allah kita sama se-
perti api yang dapat membinasakan kita.
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a 13:10 Kurban  Di sini maksudnya kurban
Yesus. Yesus memberikan hidup-Nya untuk
menebus dosa manusia.

13 1Kamu bersaudara dalam Kristus,
jadi tetaplah saling mengasihi.

2Ingatlah selalu menolong orang asing
dengan menerimanya di rumahmu. Be-
berapa orang telah melakukannya dan
mereka telah menolong malaikat-malai-
kat tanpa sepengetahuannya. 3Jangan
melupakan mereka yang ada di penjara.
Ingatlah mereka seakan-akan kamu ada
di penjara bersamanya. Dan jangan me-
lupakan mereka yang menderita. Ingat-
lah mereka sekan-akan kamu menderita
bersamanya.

4Pernikahan haruslah dihormati oleh
semua orang. Dan setiap pernikahan
harus dijaga supaya tetap murni di
antara dua orang. Allah akan menghu-
kum orang cabul dan yang berzina.*
5Jagalah hidupmu supaya bebas dari
cinta akan uang. Dan cukupkanlah
dirimu dengan yang kamu miliki. Allah
telah berkata,

“Aku tidak akan pernah
meninggalkan engkau,

Aku tidak akan pernah menjauh
dari engkau.” Ulangan 31:6

6Jadi, kita boleh merasa aman dan ber-
kata,

“Tuhan adalah Penolongku; aku tidak
akan takut.

Orang tidak dapat melakukan apa-apa
terhadap aku.” Mazmur 118:7

7Ingatlah para pemimpinmu. Mereka
mengajarkan firman Allah kepadamu.
Ingatlah cara mereka hidup dan mati,
dan teladanilah imannya. 8Yesus Kristus
tetap sama baik kemarin, hari ini, dan
selama-lamanya.

9Jangan membiarkan segala macam
ajaran asing memimpinmu kepada jalan
yang salah. Hatimu harus dikuatkan
dengan anugerah Allah, bukan dengan
menaati peraturan tentang makanan. Me-
naati peraturan itu tidak menolong orang.

10Kita mempunyai Kurban.a Para
imam yang melayani di Kemah Suci*

tidak boleh makan kurban itu. 11Imam
Besar* membawa darah hewan ke dalam
Tempat Yang Mahakudus sebagai kurban
penghapus dosa, tetapi tubuh hewan di-
bakar di luar kemah. 12Yesus juga telah
menderita di luar kota. Ia mati untuk
menyucikan umat dengan darah-Nya
sendiri. 13Jadi, marilah kita pergi kepada
Yesus di luar kemah. Marilah kita me-
nanggung kehinaan-Nya. 14Di bumi ini
kita tidak mempunyai kota yang tetap
ada untuk selama-lamanya, tetapi kita
menantikan kota yang akan datang.
15Jadi, melalui Yesus, marilah kita mem-
persembahkan kurban kita kepada Allah.
Kurban itu adalah pujian kita, yang
keluar dari mulut kita untuk memuji
nama-Nya. 16Dan jangan lupa melaku-
kan kebaikan untuk orang lain dan ber-
bagi dengan mereka. Itulah kurban yang
berkenan bagi Allah.

17Taatilah para pemimpinmu dan teri-
malah kuasanya. Mereka bertanggung
jawab atas kamu, jadi mereka selalu
mengawasi untuk menjaga jiwamu. Taat-
lah pada mereka supaya mereka bersu-
kacita dalam pekerjaannya, jangan me-
nyusahkanya, karena tidak ada gunanya
bagi kamu.

18Tetaplah berdoa untuk kami. Kami
merasa benar atas pekerjaan yang kami
lakukan karena kami selalu berusaha
melakukan yang terbaik. 19Dan aku me-
mohon kepadamu untuk lebih banyak
berdoa, supaya Allah segera mengutus
aku kembali kepadamu.

2 0 – 2 1Aku berdoa  supaya  A l l ah ,
sumber damai sejahtera itu akan mem-
berikan semua yang baik kepadamu,
yang kamu perlukan sehingga kamu
dapat melakukan kehendak-Nya. Allah
adalah satu-satunya yang membangkit-
kan Yesus, Tuhan kita dari kematian. Ia
membangkitkan Yesus, Gembala Agung
dari domba-domba. Allah membangkit-
kan Yesus karena darah-Nya. Darah-Nya
telah memulai perjanjian baru, yang ber-
langsung untuk selama-lamanya. Aku
berdoa supaya Allah melakukan yang
berkenan kepada-Nya di dalam kita. Aku
memintanya supaya Ia melakukannya
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melalui Yesus Kristus. Bagi Yesuslah ke-
muliaan untuk selama-lamanya. Amin.*

22Saudara-saudara, aku mohon kepa-
damu untuk mendengarkannya dengan
sabar. Dan surat ini tidak terlalu pan-
jang. 23Aku mau kamu mengetahui
bahwa saudara kita Timotius sudah
bebas dari penjara. Jika ia datang kepa-

daku segera, kami berdua akan datang
melihat kamu.

24Sampaikan salam kepada semua pe-
mimpinmu dan semua umat Allah.
Semua umat Allah di Itali menyampai-
kan salam kepadamu.

25Semoga Allah memberikan berkat
kepadamu semuanya.
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