




Penulis kitab ibrani tidak diketahui, tetapi kita 
tahu kitab itu ditujukan kepada orang Yahudi …

… beberapa orang percaya, dan
sebagian orang yang belum percaya

kepada Yesus Kristus.

Kitab itu membandingkan 
cara yang lama untuk 

menghadap A�ah, melalui 
imam dan pengurbanan,
dengan cara yang lebih 
baik. sekarang, Orang 
percaya memiliki akses 
langsung kepada A�ah 

melalui Kristus.

A�ah berbicara kepada 
nenek moyang kita melalui 

para nabi dalam penglihatan, 
mimpi, bahkan bertatap muka. 
Namun sekarang, A�ah telah 

berbicara kepada kita 
melalui Anak-Nya.

ibrani 1

Yesus jauh lebih besar dari para 
malaikat dan nama-Nya jauh lebih hebat 

dari nama dan gelar para malaikat.

Para malaikat-Nya adalah 
roh-roh, utusan yang dikirim 
untuk membantu setiap orang 

yang menerima keselamatan-Nya.

iBRANiiBRANi
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Karena pesan-pesan malaikat terbukti 
nyata dan orang-orang yang tidak t�t

telah dihukum, apa yang membuat kita 
berpikir dapat lolos jika kita tidak peduli

 akan keselamatan yang besar ini?

Melalui 
kesengsar�n-Nya, 

Yesus menjadi 
Pemimpin yang 

sempurna.

Yesus menjadi daging
dan darah seperti
kita. Sebab, hanya

dengan mati sebagai
manusia, Dia dapat

menghancurkan
kuasa Setan.

Dia harus menjadi seperti
saudara-saudara-Nya agar
Dia bisa menjadi imam Besar

yang setia dan penuh
pengampunan bagi kita.

Dia tidak datang
sebagai malaikat,

tetapi sebagai manusia,
seorang Yahudi.

Karena Dia telah melewati
kesengsar�n dan pencob�n, 

Dia tahu bagaimana rasanya s�t kita
menderita dan dicobai, dan Dia dapat

menolong kita secara luar biasa.

ibrani 2

Lagi pula,
layaklah jika A ah, 
yang menciptakan
segala sesuatu 

untuk kemuli�n-Nya, 
mengizinkan Yesus 
menderita, karena 
s�t melakuka�ya, 
Dia membawa banyak 

orang ke surga.
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seperti Musa yang melayani 
dengan t�t, Yesus juga t�t

kepada A	ah yang menunjuk-Nya
sebagai imam Besar.

ibrani 3-4

Berhati-hatilah ketika mendengar suara-Nya 
agar hati kita tidak menentang-Nya, seperti 

orang-orang israel yang mati di gurun 
karena mereka tidak percaya kepada-Nya.

ibrani 3-4

Janji A	ah masih berlaku. Dia
ingin menyelamatkan kita seperti

halnya pada zaman Musa.

Namun, pesan itu tidak 
berarti bagi bangsa 

israel karena mereka 
tidak mengimaninya.

Sekaranglah s�tnya untuk percaya
kepada A	ah, jangan mengeraskan

hatimu seperti mereka.

Namun, Yesus jauh lebih mulia dari Musa, 
seperti halnya orang yang membangun 

rumah mendapat lebih banyak pujian 
daripada rumah itu sendiri.

Sebab, perkat�n A	ah lebih
tajam dari pisau tertajam

sekalipun, membelah hin�a
pikiran dan keinginan kita yang 

terdalam, menyingkapkan
jati diri kita.

Karena Yesus, imam 
Besar kita, telah pergi 
ke surga dan memahami 
kelemahan kita, marilah 
kita menghampiri takhta 

A	ah dengan berani untuk
menerima pengampunan

dan menemukan 
anugerah.
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Tidak ada yang bisa menjadi imam Besar
hanya karena dia menginginka�ya,

dia harus dipan
il oleh A�ah.

imam Besar Yahudi hanyalah manusia biasa seperti 
yang lain, tapi dia dipilih untuk berbicara mewakili 

umat dalam urusan mereka dengan A�ah.

A�ah berfirman kepada-Nya,
“Anak-Ku, hari ini Aku telah

memuliakan-Mu.”

A�ah telah memberi kita janji-Nya dan 
mustahil bagi Dia untuk mengingkarinya.

ibrani 5-6

Harapan keselamatan jiwa yang pasti ini terpatri dalam jiwa kita, 
menghubungkan kita dengan A�ah di balik tirai surga, tempat 

Kristus telah pergi untuk membela kita sebagai imam Besar.

itu sebabnya, Kristus tidak memilih
diri-Nya sendiri untuk mendapat kehormatan 
sebagai -mam Besar – Dia dipilih oleh A�ah.

Mari melangkah maju menuju hal-
hal yang lebih besar dan menjadi 

dewasa dalam pemahaman kita.

Mari berhenti berkutat 
pada pelajaran pertama 

tentang Kristus.
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Melkisedek 
adalah raja 

Salem sekaligus 
imam A�ah Yang 

Mahatin
i.

Abraham memberikan
persepuluhan dari yang
dia menangkan dalam
pertempuran kepada

A�ah melalui Melkisedek,
dan Melkisedek
memberkati dia.

Namun, s�t A�ah mengutus imam yang baru, hukum-Nya 
harus diubah untuk mengizinkan itu terjadi.

Kristus tidak menjadi imam dengan persyaratan yang 
lama, melainkan berdasarkan kuasa yang mengalir 

dari kehidupan yang tidak dapat berakhir.

Yesus hidup
selamanya dan terus
menjadi imam supaya
tidak ada orang lain
lagi yang diperlukan

dan Dia mampu sepenuhnya
menyelamatkan semua
yang datang kepada

A�ah melalui Dia.

Dialah imam Besar yang 
kita butuhkan, Dia kudus 

dan tidak bercacat.

Dia tidak membutuhkan darah hewan kurban harian,
karena Dia telah menyelesaikan semua pengurbanan, sekali 
untuk selamanya, s�t Dia mengorbankan diri-Nya di salib.
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Kristus, imam Besar kita, melayani di Bait Aah di surga, tempat 
ibadah sejati yang dibangun oleh Tuhan, bukan oleh tangan manusia.

Pengorbanan yang Dia tawarkan jauh lebih 
baik dari yang ditawarkan oleh imam duniawi.

Perjanjian yang lama bahkan tidak berhasil. Jika
itu berhasil, tidak mungkin diperlukan perjanjian 

yang baru untuk men�antika�ya.

Manusia ditakdirkan untuk mati hanya satu kali, dan 
setelah itu, datanglah penghakiman dari Aah.

Dia akan datang lagi membawa
keselamatan bagi semua yang menanti

Dia dengan semangat dan sabar.

ibrani 8-9

Kristus adalah imam 
Besar untuk cara yang 

lebih baik yang kita 
miliki s�t ini.

Dia masuk ke
Ruang Mahakudus, dan 
memerci an darah-Nya 
sendiri ke atas tutup 

pendamaian.

Sebab, dalam cara yang lama,
meski pemberian dan pengurbanan

dipersembahkan, tapi semua itu
gagal menyucikan hati orang-

orang yang membawanya.

Aturan-aturan ini tetap
ada sampai Kristus datang
dengan cara Aah yang

baru dan lebih baik.

ibrani 8-96



Cara hidup lama 
berdasarkan hukum 
Yahudi tidak dapat 

menyelamatkan mereka 
yang hidup di bawah 

aturan-aturan itu.

Persembahan 
kurban tahunan

itu mengingatkan 
mereka akan dosa-

dosa mereka, karena
mustahil darah sapi
dan kambing dapat 
menghapus dosa.

“.... Aku datang untuk
melakukan kehendak-Mu,

untuk meleta�an hidup-Ku, 
seperti yang tertulis dalam
Kitab Suci akan Aku lakukan.”

itulah mengapa Kristus 
berkata, “Ya A�ah, darah

sapi dan kambing tidak dapat
memuaskan-Mu, sehin�a 
Engkau telah menyiapkan 
tubuh-Ku sebagai kurban

di atas mazbah-Mu ....”

Jangan menin�alkan 
persekutuan orang 

percaya, tapi salinglah 
menguatkan setiap hari.

ibrani 10

Jika seseorang 
sengaja berbuat dosa 
dengan menolak Sang

Juru Selamat setelah tahu 
kebenaran akan pengampunan 

dosa, dosa ini tidak akan 
ditebus oleh kematian 

Kristus.

Tidak akan ada 
pengharapan, melainkan 

hukuman mengerikan 
dari murka A�ah yang 

hebat, yang akan 
menerkam semua 

lawan-Nya.

Sebagai respons atas 
semua yang telah Dia 

lakukan bagi kita, mari 
kita berlomba-lomba 
menjadi berguna dan 
bermurah hati kepada 

sesama dan dalam 
berbuat baik.
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iman adalah jaminan bahwa yang kita inginkan akan terjadi 
sekaligus kepastian bahwa yang kita harapkan sedang 

menanti kita – meski kita tidak dapat melihatnya.

Dahulu kala, umat A�ah 
dikenal karena iman mereka.

Henokh percaya 
kepada A�ah dan 

diangkat ke surga 
tanpa mengalami 

kematian.

Nuh mendengar 
peringatan A�ah dan 
membangun bahtera 

sebelum ada tanda-tanda 
akan terjadi banjir.

Abraham percaya 
ketika A�ah berfirman 

kepadanya untuk 
menin�alkan rumah 
dan pergi ke tanah 

yang lain.

Sara beriman 
sehin�a 
menjadi 

seorang ibu 
meski usianya 
sudah lanjut.

Yang lai�ya percaya 
kepada A�ah dan me-

menangkan pertempuran, 
men�ulingkan keraj�n, 
memerintah dengan baik, 
dan menerima apa yang 
A�ah janjikan kepada 

mereka.

Beberapa orang 
dicambuk, dan yang lain 
dilemparkan ke penjara 
bawah tanah; beberapa 

orang mati dirajam, 
bahkan digergaji 

menjadi dua, tetapi tidak 
pernah menin�alkan 

iman mereka.

ibrani 11

Karena iman, Habel 
men�ti A�ah dan 

membawa persembahan 
yang menyenangkan 
A�ah lebih dari yang 
Kain persembahkan.

Karena iman, Yakub, 
s�t sudah tua dan 
sekarat, memberkati 
kedua putra Yusuf.

Orang tua Musa beriman 
dan menyembunyikan dia 

dari Firaun.

Musa menolak diperlakukan 
seperti keluarga raja, 

tetapi lebih memilih 
merasakan perlakuan kejam 

yang dialami umat A�ah 
daripada berbuat dosa.

ibrani 11
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ibrani 11
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ibrani 11
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Karena kelompok orang 
beriman ini memperhatikan kita, 
mari kita menin�alkan beban 

yang menghambat kita, khususnya 
dosa-dosa yang membuat kita 

tersandung, dan mari kita 
menjalankan perlomb�n 

yang telah ditetapkan A�ah 
di hadapan kita.

Pusatkan perhatianmu pada 
Yesus, Pemimpin dan Guru kita.

Dia bersedia mati dengan 
cara memalukan di atas salib 
karena sukacita yang Dia tahu 
akan dimiliki-Nya sesudahnya. 

dan sekarang, Dia duduk 
di takhta kehormatan A�ah.

Ayah duniawi kita mendidik 
kita dengan cara terbaik 

mereka, tetapi teguran A�ah 
selalu benar dan untuk 

kebaikan kita, agar kita juga 
dapat memiliki kekudusan-Nya.

Hasilnya adalah 
pertumbuhan kita 

dalam kasih karunia 
dan karakter.

Berhati-hatilah agar tidak seorang pun terlibat dalam 
percabulan atau menjadi sembrono seperti Esau, yang 

menjual hak kesulungaya demi sepiring makanan.

Meskipun Esau memintanya 
kembali, itu sudah terlambat.

ibrani 12-13

Dan sekarang, kiranya A�ah sumber 
damai, yang membangkitkan Tuhan Yesus 

dari kematian, memperlengkapimu 
dengan segala yang kamu butuhkan 

untuk melakukan kehendak-Nya.

Kemuli�n bagi Dia 
selama-lamanya. Amin.

ibrani 12-1310



“An�aplah sebagai sukacita jika kamu 
jatuh ke dalam berbagai pencob�n. 

Sebab, kamu tahu bahwa ujian terhadap 
imanmu menghasilkan ketabahan.”

“kepada kedua belas 
suku yang tersebar 

di seluruh dunia.”

“Sebab, ketika kesabaranmu bertumbuh 
sepenuhnya, kamu akan siap untuk 

segala sesuatu, berkarakter kuat, 
utuh, dan sempurna.”

Yakobus 1:1-4

Dia juga disebut Yakobus yang adil karena 
memiliki hasrat untuk hidup benar dan agar 
pengikut Kristus berjalan dalam ket�tan.

Surat Yakobus ditujukan kepada orang percaya 
Yahudi yang telah tersebar karena penganiay�n, 

kemungkinan di bawah kekuas�n Herodes Agripa I.

YAKOBUS

Penulisnya adalah Yakobus, saudara 
tiri Yesus sekaligus saudara Yudas.

Kitab Yakobus ditulis sekitar tahun 
44–49 M, menjadika�ya kitab paling 
awal dalam kanon Perjanjian Baru.

YAKOBUS
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“Jika kamu ingin tahu apa yang A�ah kehendaki, 
mintalah kepada-Nya, karena Dia akan memberikan 
hikmat bagi siapa pun yang meminta kepada-Nya.”

“Namun, mintalah dengan iman,
sebab orang yang bimbang adalah 
seperti gelombang laut yang ditiup 

angin ke sana kemari.”

“Seorang Kristen dalam kesederhan�n harus 
ban�a sebab dia besar dalam pandangan Tuhan.”

“Dan, seorang yang kaya harus ban�a, sebab 
dia akan segera lenyap, seperti bunga yang 

mati oleh teriknya matahari musim panas.”

“Diberkatilah orang yang tidak menyerah ketika 
dicobai karena dia akan menerima upahnya.”

“Ketika seseorang dicobai, itu bukan
karena keinginan A�ah – sebab, A�ah

tidak pernah mencobai siapa pun.”

Dasar 
Bodoh!

“Siapa pun yang
mengaku Kristen, tetapi 

tidak mengendalikan 
lidahnya, dia hanya 

membodohi dirinya sendiri, 
dan agamanya sia-sia.”

“Yang paling baik adalah cepat mendengar, 
lambat berbicara, dan tidak mudah marah. 

Sebab, kemarahan manusia tidak mengerjakan 
kebenaran seperti yang dimaksudkan A�ah.”

“Agama yang diterima A�ah adalah yang
merawat para janda dan yatim piatu, dan menjaga

orang agar tidak tercemari oleh dunia.”

Yakobus 1:5-27Yakobus 1:5-2712



“Bagaimana mungkin kamu mengaku dirimu milik Tuhan 
Yesus Kristus jika kamu menunju
an sikap pilih kasih 

kepada orang kaya dan memandang rendah orang miskin?”

“Kamu berdosa jika kamu hanya suka 
orang yang kaya dan menjilat mereka.”

“Apa gunanya mengaku memiliki iman jika tidak kamu buktikan dengan 
membantu orang lain? Akankah iman seperti itu menyelamatkan?”

“iman yang tidak tampak dalam perbuatan baik 
bukanlah iman sama sekali, iman itu mati dan sia-sia.”

“Masih adakah di antara 
kalian yang berpendapat 

‘percaya saja’ sudah cukup?”

“Kamu percaya kepada satu 
A�ah saja? Begitu juga roh-roh 

jahat, dan mereka gemetar!”

“Rahab, seorang sundal, 
diselamatkan karena 
perbuata�ya s�t dia 
menyembunyikan para 

pengintai dan memulangkan 
mereka dengan aman 

lewat jalan lain.”

“Seperti halnya tubuh mati 
s�t tidak ada jiwa di 

dalamnya, demikian juga 
iman mati jika tidak 

menghasilkan perbuatan 
baik.”

Yakobus 2

“A�ah telah memilih orang-orang 
miskin untuk menjadi kaya dalam iman.”

“Tida
ah kamu sadar bahwa biasanya orang 
kayalah yang menyeretmu ke pengadilan dan 

sering kali meremehkan Yesus Kristus?”

Yakobus 2 13



“Jangan terlalu berapi-api 
menyatakan kesalahan orang 

lain, karena kita semua 
berbuat kesalahan.”

“Jika setiap orang bisa 
mengendalikan lidahnya, itu 

membuktikan dia punya kendali 
yang baik atas dirinya dalam 

berbagai cara lai�ya.”

“Jika kamu berhikmat, tetaplah 
hidup dalam kebaikan agar 
perbuatan baik mengalir.”

“Namun, hikmat dari surga itu murni 
dan penuh kelemahlembutan. ia 
cinta damai dan sopan, penuh 

pengampunan dan perbuatan baik.”

Yakobus 3

“Sebab, iri hati dan k�goisan 
bukanlah hikmat dari A�ah. Hal-

hal itu duniawi, tidak rohani, 
dan berasal dari iblis.”

“Kita bisa membuat kuda 
besar berbalik dengan 

tindakan kecil dan kemudi 
yang kecil membuat kapal 
yang besar berbelok ke 

mana pun yang dikehendaki 
sang juru mudi.”

“Begitu juga lidah yang 
adalah benda kecil, 

tetapi dapat membuat 
kerusakan luar biasa.”

“Manusia dapat melatih segala 
jenis binatang atau burung, 
tetapi tidak seorang pun 

dapat menjinaan lidahnya.”

“Dengan begitu, berkat dan 
kutukan keluar dari mulut 

yang sama – ini tidak benar!”

Yakobus 314



“Apa yang menyebabkan pertengkaran 
dan perkelahian? Bukankah itu karena 

keinginan jahat dalam dirimu?”

“Kamu tidak menerima karena 
kamu tidak meminta kepada 

A�ah – dan s�t kamu meminta 
pun, kamu meminta untuk 
kesenanganmu sendiri.”

“Jadi, serahkan dirimu dengan 
rendah hati kepada A�ah. Lawanlah 
setan, maka dia akan lari darimu.”

“S�t kamu mendekat kepada A�ah, 
A�ah akan mendekat kepadamu.”

“Untuk kamu yang berkata, ‘Hari ini atau besok 
kami akan membuka usaha yang menguntungkan.’”

“Kamu seharusnya berkata, ‘Jika
Tuhan menghendaki, kami akan hidup

dan melakukan ini atau itu.’”

Yakobus 4

“Tida�ah kamu sadar 
bahwa bersahabat dengan 
nafsu dunia menjadikanmu 

musuh A�ah?”

“A�ah memberikan 
kekuatan bagi 

yang rendah hati, 
tetapi melawan 
yang sombong
dan angkuh.”

Yakobus 4
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“Lihat ke sini, hai orang kaya -- 
Menangis dan merataplah untuk 

penderit�n yang akan menimpamu.”

“Kamu telah menghabiskan 
bertahun-tahun memuaskan 
hasratmu, dan sekarang 
hatimu yang gemuk siap 

disembelih.”

“Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan 
bersumpah demi surga atau dunia atau hal 
lain. Katakan saja ya atau tidak agar kamu 

tidak berdosa dan dihukum atas hal itu.”

“Jika ada dari kalian yang 
menderita, dia harus berdoa.”

“Mereka yang bersyukur harus 
menyanyikan pujian bagi Tuhan.”

“Akui dosamu satu sama lain 
dan salinglah mendoakan 

agar kamu dipulihkan.”

“Jika ada yang menjauh dari A�ah dan seseorang 
menolongnya untuk kembali, orang itu sudah 

menyelamatkan jiwa yang mengembara dari kematian, 
membawa pengampunan atas dosa-dosanya.”

Yakobus 5

“Doa orang benar
yang dinai�an dengan

sun uh-sun uh 
sangat besar kuasanya
dan luar biasa hasilnya.”

“Jika ada yang sakit, dia harus meman il 
penatua jem�t untuk mendoakaya dan 

mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan.”

Yakobus 516



Pada 64 M, kota Roma mengalami kebakaran besar.
banyak orang Romawi percaya itu disebabkan oleh Nero 

yang bersikeras ingin membangun istana untuk dirinya.

Banyak orang Romawi terbunuh 
dan kehilangan tempat tin�al.

Dengan demikian, dimulailah masa penganiay�n 
terhadap pengikut Kristus selama 200 tahun.

namun, Nero berusaha
mengalihkan kemarahan rakyatnya.

Sebarkan berita
 bahwa orang-orang 

Kristen yang melakukan
ini. lagi pula, mereka 
mengajarkan bahwa
 dunia akan dihabisi

 dengan api.

Rasul Petrus mengirim 
suratnya kepada orang 
Kristen yang tersebar

di berbagai tempat untuk 
berbagi tentang bagaimana 
seharusnya pengikut Kristus 

menghadapi kebencian
dan hidup di dunia.

“Bagi orang-orang yang tersebar di seluruh wilayah Pontus, 
Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. A�ah Bapa telah memilih 

kamu sejak dulu dan tahu bahwa kamu akan menjadi anak-anak-Nya.”

“Pencob�n-pencob�n ini hanya 
untuk menguji imanmu, untuk melihat 
apakah imanmu itu kuat dan tulus …”

“… seperti halnya api menguji dan 
memurnikan emas. Dan, imanmu jauh lebih 
berharga bagi Tuhan daripada emas.”

“Upah atas kepercay�nmu kepada-Nya 
adalah keselamatan jiwamu.”

“Keselamatan ini sempat menjadi hal yang 
tidak sepenuhnya dipahami oleh para nabi.”

1 Petrus 1

1, 2 Petrus1, 2 Petrus
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“Buanglah kebencianmu.”

“Akhiri ketidakjujuran, 
kedengkian, dan gunjingan 

terhadap orang lain.”

“Adalah kehendak A�ah agar 
hidupmu yang baik membungkam 

orang-orang yang mengutuk injil.”

“Hormatilah semua orang. Takutlah kepada 
A�ah dan hormatilah pemerintah.”

“Penderit�n ini adalah bagian dari pekerj�n yang A�ah berikan 
kepadamu. Kristus, yang telah menderita bagimu, adalah teladanmu.”

“Dia memikul dosa-dosa kita dalam diri-Nya di 
kayu salib agar kita bisa terlepas dari dosa – 
sebab, luka-Nya telah menyembuhkan luka kita!”

1 Petrus 2

“Datanglah kepada 
Kristus, Batu Penjuru 

hidup yang di atas-Nyalah 
A�ah membangun.”

“Dan sekarang, kamu menjadi
 batu bangunan yang hidup

untuk dipakai oleh A�ah untuk 
membangun rumah-Nya.”

“Kamu telah dipilih oleh 
A�ah sendiri – kamulah 

imamat yang rajani.”

“Karena rumahmu yang sejati 
adalah surga, aku memintamu 

untuk menjauh dari nafsu 
duniawi yang berperang 

melawan jiwamu.”

1 Petrus 218



“Hai para istri, tunduklah kepada 
suamimu supaya jika mereka tidak 

percaya, mereka dapat dimenangkan 
oleh tingkah laku istrinya.”

“Jangan terpaku pada 
kecantikan luar dari 

perhiasan, pakaian, atau 
rambut, tetapi cantiklah dari 

dalam; dengan roh yang 
lemah lembut dan tenang.”

“Hai para suami, perhatikan 
kebutuhan istrimu dan hargai 

mereka sebagai kaum yang lebih 
lemah dan sesama ahli waris 

kehidupan kekal agar tidak ada 
yang menghalangi doamu.”

“Jika kamu mendambakan 
hidup yang baik dan bahagia, 

kendalikan lidahmu dan 
jauhkan bibirmu dari 

kebohongan.”

“Berpalinglah dari yang jahat 
dan lakukan yang baik.”

1 Petrus 31 Petrus 3 19



“Oleh karena Kristus menderita
dan menan�ung sakit, kamu harus
punya sikap yang sama seperti Dia

– kamu harus siap menderita.”

“Akhir zaman akan segera datang. Karena itu, 
bertekun dan bersun�uh-sun�uhlah dalam doa.”

“Kamu dulu hidup dalam percabulan, 
hawa nafsu, kemabukan, penyembahan 

berhala, dan dosa-dosa lai�ya.”

“Teman-teman lamamu akan sangat terkejut s t 
kamu tidak lagi tertarik untuk bergabung dengan 
mereka, tetapi mereka harus menghadap Dia yang 

menghakimi orang yang hidup dan yang mati.”

“Berbahagialah jika kamu 
dikutuk dan dihina karena 

menjadi orang Kristen, 
sebab Roh A�ah tin�al 

dalam dirimu dengan 
penuh kemuli n.”

“Jika kamu menderita 
karena kehendak A�ah, 
tetap lakukan hal yang 
benar dan percayakan 

dirimu kepada A�ah 
yang menciptakanmu.”

1 Petrus 4

“Teman-temanku terkasih, 
jangan terkejut ketika kamu 

melewati api pencob n, 
karena itu bukanlah hal 

yang tidak biasa.”

“Sebaliknya, bersukacitalah
karena kamu bersama Kristus

dalam penderit n-Nya.”

1 Petrus 420



“Dan, bagi para penatua 
jem�t -- aku pun seorang 
penatua, dan aku melihat 

Kristus mati di kayu salib.”

“Hai para pria muda, ikuti pemimpin 
yang lebih tua dan melayanilah 

dengan kerendahan hati.”

“Rendahkanlah dirimu di bawah tangan 
A�ah yang penuh kuasa, dan pada waktu 

yang tepat, Dia akan menin�ikanmu.”

“Dia akan memulihkan, meneguhkan, 
dan menjadikanmu lebih kuat 

dari yang sebelumnya.”

“Gereja di Roma 
menitipkan salam 

kepadamu.”

1 Petrus 5

“Berhati-hatilah dengan Setan, 
musuhmu, yang berkeliaran seperti 
singa yang meraung-raung, mencari 

mangsa untuk dicabik-cabik.”

“Setelah kamu menderita 
sementara waktu, A�ah akan 

memberimu kemuli�n-Nya 
yang kekal.”

“Gembalakanlah domba-domba A�ah dengan 
sukarela dan janganlah en�an – bukan 
karena apa yang akan kamu dapat, tetapi 
karena kamu bersedia melayani Tuhan.”

1 Petrus 5
21



“S�t dipenjara, ses�t sebelum kematia�ya 
di tangan Nero, Petrus mengirimkan surat kedua.”

“Dia resah terhadap guru-guru palsu; terhadap ajaran 
sesat dan gaya hidup mereka yang tidak bermoral.” 

“Namun, Tuhan Yesus Kristus telah 
menunju�an kepadaku bahwa 

hari-hariku di dunia ini terbatas dan 
aku akan segera menin alka�ya.”

“Selama di sini, aku berniat untuk 
terus mengingatkanmu agar 

kamu tetap mengingat semuanya 
ini setelah kepergianku.”

“Sebab, kami tidak menceritakan 
mitos ketika memperkenalkan 

kepadamu kuasa dan kedatangan 
Tuhan kita, Yesus Kristus.”

“Saudara-saudara yang terkasih, berusahalah lebih giat 
untuk memastikan bahwa kamu benar-benar dipan il dan 
dipilih sehin a kamu tidak akan tersandung atau jatuh.”

Saudara-saudara yang terkasih,

“Mataku sendiri telah melihat 
kemegahan dan kemuli�n-Nya.”

2 Petrus 12 Petrus 1

berusahalah lebih giat untuk memasti-
kan bahwa kamu benar-benar dipanggil 
dan dipilih sehingga kamu tidak akan 

22



“Namun, ada juga nabi-nabi palsu pada 
masa itu, sama seperti akan ada juga 

guru-guru palsu di antara kamu.”

“Dengan keserakahan 
mereka, guru-guru palsu 
ini akan memperdayamu 

untuk mendapatkan 
uangmu.”

“Sebab, A�ah tidak menyayangkan para 
malaikat yang berdosa, melainkan 

melemparkan mereka ke neraka dengan 
dirantai dalam gua yang suram dan 

gelap hin�a hari penghakiman tiba.”

“Dia tidak menyayangkan 
siapa pun yang hidup pada 
zaman dahulu sebelum air 

bah, kecuali Nuh dan ketujuh 
an�ota keluarganya.”

“Tuhan menyelamatkan Lot 
keluar dari Sodom karena 
dia muak dengan kejahatan 
mengerikan yang dia lihat di 
sekitarnya hari demi hari.”

“Demikian juga, Tuhan dapat menyelamatkan kita 
dari cob�n dan terus menghukum yang 

durhaka sampai hari penghakiman terakhir 

“Para guru palsu ini tidak lebih baik dari binatang -- 
mereka akan dibinasakan bersama semua roh jahat dan 

kuasa neraka sebagai ganjaran atas dosa mereka.”

“Orang-orang ini sama tidak bergunanya dengan 
mata air yang mengering, menjanjikan banyak, 

tetapi tidak menghasilkan apa pun; mereka tidak 
stabil seperti awan yang diterpa badai.”

“Mereka ditakdirkan 
masuk ke dalam jurang 

kegelapan abadi.”

2 Petrus 22 Petrus 2 23



“Aku mengingatkanmu bahwa pada hari-hari 
akhir, akan datang para pengejek yang 

akan melakukan segala jenis pelan�aran 
dan menertawakan kebenaran.”

“Namun, jangan lupakan
ini -- bagi Tuhan, sehari
itu seperti ribuan tahun, 

dan ribuan tahun 
seperti satu hari.”

“Hari Tuhan akan datang 
seperti pencuri, lalu 

langit akan lenyap dengan 
suara yang dahsyat, dan 
benda-benda langit akan 

musnah terbakar.”

“Karena segala sesuatu 
akan hancur, betapa 

salehnya kita harus hidup!”

“Bagi Dialah 
segala kemuli�n 
dan kehormatan, 

sekarang dan 
selamanya. Amin.”

[1] Menurut tradisi, 
Petrus harus melihat 
istrinya disalibkan
dan menyemangatinya 
dengan kata-kata ini.

“ingatlah 
akan Tuhan!” [1]

“Namun, bertumbuhlah dalam kekuatan rohani 
dan kenalilah Tuhan dan Juru Selamat kita, 

Yesus Kristus, dengan lebih baik.”

2 Petrus 3

“Mereka sengaja melupakan bahwa 
A�ah pernah membinasakan dunia 

dengan air bah yang dahsyat.”

2 Petrus 324



“Aku mengingatkanmu bahwa pada hari-hari 
akhir, akan datang para pengejek yang 

akan melakukan segala jenis pelan�aran 
dan menertawakan kebenaran.”

“Namun, jangan lupakan
ini -- bagi Tuhan, sehari
itu seperti ribuan tahun, 

dan ribuan tahun 
seperti satu hari.”

“Hari Tuhan akan datang 
seperti pencuri, lalu 

langit akan lenyap dengan 
suara yang dahsyat, dan 
benda-benda langit akan 

musnah terbakar.”

“Karena segala sesuatu 
akan hancur, betapa 

salehnya kita harus hidup!”

“Bagi Dialah 
segala kemuli�n 
dan kehormatan, 

sekarang dan 
selamanya. Amin.”

[1] Menurut tradisi, 
Petrus harus melihat 
istrinya disalibkan
dan menyemangatinya 
dengan kata-kata ini.

“ingatlah 
akan Tuhan!” [1]

“Namun, bertumbuhlah dalam kekuatan rohani 
dan kenalilah Tuhan dan Juru Selamat kita, 

Yesus Kristus, dengan lebih baik.”

2 Petrus 3

“Mereka sengaja melupakan bahwa 
A�ah pernah membinasakan dunia 

dengan air bah yang dahsyat.”

2 Petrus 3

Yohanes adalah rasul Yesus Kristus 
yang bertahan paling akhir dan 

menulis surat ini sekitar 90-95 M, 
tepat sebelum penganiay�n di 

bawah Kaisar Romawi Domitianus.

1, 2, 3 YOHANES Rasul Yohanes menulis untuk 
jem�t-jem�t di Asia Kecil 
dan membahas tahap awal 

Gnostisisme. [1]

Kristus 
sudah ada SAaT 

dunia dimulai, tapi 
dengan mataku sendiri, 
aku telah melihat dan 

mendengar-Nya.

[1] Gnostisisme mengajarkan bahwa Yesus tidak 
berinkarnasi, melainkan hanya tampak memiliki 
tubuh seperti manusia.

“inilah pesan yang A�ah berikan kepada kita: 
A�ah adalah terang dan di dalam Dia sama 

sekali tidak ada kegelapan.”

“Jika kita mengaku sebagai teman-Nya, tapi 
hidup dalam dosa, kita berbohong.”

Aku telah 
menyentuh-Nya 

dengan tanganku 
sendiri.

1 Yohanes 1

1, 2, 3 YOHANES

 Dia adalah 
pesan A�ah 
yang hidup.

1 Yohanes 1 25



“Aku mengatakan ini kepadamu 
supaya kamu menjauh dari dosa.”

“Namun, jika kamu melakukan dosa, ada 
seseorang yang akan membelamu di 

hadapan Bapa -- nama-Nya Yesus Kristus.”

“Seseorang mungkin berkata, ‘Aku 
orang Kristen’, tetapi jika dia tidak 

men�ti perintah Kristus, dia pendusta.”

“itulah cara untuk
mengetahui apakah kamu 

orang Kristen atau bukan.”

“Aku menulis semua ini untukmu 
karena dosa-dosamu telah 
diampuni dalam nama Yesus.”

“Aku mengatakan hal-hal ini 
kepadamu, hai bapa-bapa, 
karena kamu benar-benar 
mengenal Kristus … dan 

kepadamu, hai orang-orang 
muda, karena kamu sudah 

mengalahkan Setan.”

“Bapa Surgawi mengasihi kita -- 
Dia menyebut kita anak-anak-Nya.”

“Namun, kita tahu bahwa ketika ia 
datang, kita akan menjadi seperti Dia.”

2 Yohanes 2-3:2

“Zaman akhir telah tiba, 
anti-Kristus akan datang, 

bahkan banyak anti-Kristus 
sudah datang.”

"Semua ini membuat kita 
semakin yakin bahwa akhir 

zaman sudah dekat.”

2 Yohanes 2-3:226



“Jika kamu terus berbuat 
baik, itu karena kamu 

sudah baik seperti Yesus.”

“Jika kita mengasihi sesama orang 
Kristen, itu membuktikan kita telah 

dikaruniai kehidupan kekal.”

“Namun, orang yang tidak mengasihi 
sesama akan menuju kematian kekal.”

“Jangan percaya semua yang kamu dengar 
hanya karena seseorang mengatakan bahwa 
itu pesan A�ah – ujilah itu terlebih dahulu.”

“Kita tidak perlu takut; Yesus sangat mengasihi 
kita dan menyingkirkan ketakutan kita akan 

hal-hal yang mungkin Dia lakukan kepada
kita karena Dia mengasihi kita lebih dulu.”

“Jika seseorang berkata, ‘Aku 
mengasihi A�ah’, tetapi masih membenci 

saudaranya, dia adalah pendusta.”

“Apakah pesan itu mengiakan bahwa Yesus Kristus, Anak A�ah, 
sunuh-sunuh menjadi manusia dengan tubuh manusiawi?”

“Jika kamu tidak 
mengasihi saudaramu, 
bagaimana kamu bisa 

mengasihi A�ah?”

1 Yohanes 3:3-4:20

“Namun, jika kamu 
terus berbuat dosa, 

itu menunju�an bahwa 
dirimu milik Setan, 

yang telah berbuat 
dosa sejak semula.”

“Jika nurani kita 
jernih, kita bisa 

datang kepada Tuhan 
dengan yakin dan 
mendapatkan yang 
kita minta karena 

kita mematuhi-Nya dan 
melakukan apa yang 
menyenangkan-Nya.”

1 Yohanes 3:3-4:20 27



“Mengasihi A�ah berarti melakukan apa 
yang Dia perintahkan dan itu tidak sulit.”

“Setiap anak A�ah dapat 
t�t kepada-Nya, melawan 
hawa nafsu jahat dengan 
percaya kepada Kristus.”

“Kita memercayai orang yang 
bersaksi di pengadilan. Karena itu, 
kita pun tentunya dapat memercayai 

apa pun pernyat�n A�ah.”
“Tidak seorang pun yang menjadi bagian dalam 

keluarga A�ah terus berbuat dosa karena Kristus 
memegangnya dan iblis tidak dapat menjangkaunya.”

“Dan, A�ah menyatakan bahwa 
Yesus adalah Anak-Nya.”

“Anak-anau yang 
terkasih, menjauhlah 

dari apa pun yang dapat 
mengambil tempat A�ah 

dalam hatimu. Amin.”

1 Yohanes 5

“Siapa yang dapat memenangkan 
pertarungan ini kecuali dengan 

percaya bahwa Yesus adalah 
Anak A�ah?”

“A�ah menegaskan hal ini 
dengan suara surgawi pada 
waktu pembaptisan Yesus dan 
pada waktu Yesus menghadapi 

kematian.”

1 Yohanes 528



Surat kedua dari satu-satunya rasul yang 
tersisa, Yohanes, ditulis sekitar 90-95 M.

Tema -- menjelaskan batas-
batas keramahan orang Kristen.

Jem�t mula-mula bersekutu di 
rumah-rumah dan nabi-nabi palsu 

mengambil keuntungan dari orang 
Kristen yang tidak curiga – masuk ke 

rumah mereka dengan injil sesat.

“Karena kebenaran ada dalam hati 
kita selamanya, A ah Bapa dan Yesus 
Kristus, Anak-Nya, akan memberkati 

kita dengan pengampunan, kedamaian, 
kebenaran, dan kasih.”

“Betapa bersukacitanya aku mendapati 
beberapa anakmu di sini dan melihat mereka 

hidup sebagaimana mestinya -- mengikuti 
kebenaran dan men�ti perintah A ah.”

2 Yohanes

Tubuh Yesus 
hanya tampak nyata, 
tapi roh-Nya sudah 
menin�alkan dia 

tepat sebelum 
penyaliban.

Gnostisisme[1] mulai berkembang 
di dalam jem�t, seperti yang 

telah diperkirakan Paulus.

[1] Menyangkal kemanusiaan Kristus 
dengan mengatakan bahwa materi adalah 
jahat dan bahwa penganut gnostisisme 
memiliki kebenaran yang lebih tinggi.

2 Yohanes 29



“Aku ingin mengingatkanmu tentang 
perintah yang A�ah berikan; orang 

Kristen harus saling mengasihi.”

“Waspadalah dengan banyaknya pemimpin sesat 
yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia 
dalam rupa manusia dengan tubuh seperti kita.”

“Orang-orang 
semacam itu 
menyangkal 
kebenaran – 
dan Kristus.”

“Jika kita mengasihi A�ah, kita akan 
melakukan apa pun perintah-Nya, dan Dia 

memerintahkan kita untuk saling mengasihi.”

“Jika ada yang datang kepadamu dan dia 
tidak percaya ajaran Kristus, jangan pernah 

mengundangnya ke rumahmu, atau kamu
akan menjadi teman kejahataya.” [1]

[1] Kebenaran harus selalu menuntun penerapan kasih. 
Kebenaran menentukan batasan-batasan kasih dan kesatuan.

“Sebaliknya, jika kamu setia kepada ajaran 
Kristus, kamu akan memiliki A�ah juga.”

“Kemudian, kamu akan 
memiliki Bapa dan Anak-Nya.”

“Jika kamu tidak tin�al dalam ajaran 
Kristus, kamu akan menin�alkan A�ah.”

“Aku ingin berbicara lebih banyak, tetapi 
tidak dalam surat ini, karena aku harap 

dapat segera bertemu denganmu.”

2 Yohanes

“Berhati-hatilah agar tidak menjadi seperti 
mereka, berupayalah untuk menerima 
upahmu yang seutuhnya dari Tuhan.”

Apa benar …?

2 Yohanes30



Surat yang ketiga, sekaligus yang 
paling pribadi dari surat-surat 
Yohanes, ditulis untuk seorang 

bernama Gayus, dan berisi tentang 
keramahan orang Kristen kepada 

para pekabar injil.

Surat Yohanes sebelumnya berisi anjuran untuk 
tidak memberikan keramahan kepada guru-guru 
sesat -- tetapi surat ini mendorong keramahan 

kepada para guru injil yang sejati.

Demetrius 
yang tepercaya, 

pastikan agar surat 
ini sampai kepada 

Gayus.

“Gayus yang 
terkasih, aku 
berdoa agar 
tubuhmu sehat 
seperti juga 

jiwamu.”
“Beberapa 

saudara membuatku 
sangat bersukacita 
dengan mengatakan 
kamu hidup sesuai  
kebenaran injil”

“Tidak ada 
sukacitaku yang 

lebih besar dibanding 
mendengar hal-hal 
demikian tentang 

anak-ana�u.”

“Kamu melakukan 
pekerj�n A�ah dengan 

memelihara para guru dan 
misionaris yang berkelana,
mereka telah memberi tahu 

jem�t di sini tentang 
perbuatan baikmu.”

3 Yohanes3 Yohanes 31



“Sebab, mereka tidak menerima 
makanan, pakaian, tempat tin�al, atau 

uang dari orang tidak percaya.”

“Karena itu, kita seharusnya memelihara 
mereka agar kita bisa menjadi rekan 

sekerja dalam pekerj�n Tuhan.”

“Aku pernah mengirim surat pendek, 
tetapi Diotrefes yang angkuh
menolak mendengarkan aku.”

Jadi, dia 
kira ini jem�tnya? 
Kita tidak akan men-
dengarkan orang 

tua sesat itu!

“Dia tidak hanya menolak untuk menyambut para 
misionaris, tetapi s�t yang lain melakuka�ya, 

dia mencoba mengusir mereka dari jem�t.”

“Jangan biarkan contoh 
buruk ini memengaruhimu. 
ikuti saja apa yang baik.”

Aku harap 
dapat bertemu 

denganmu segera 
dan kita akan 
mendiskusikan 

banyak hal.

Teman-teman 
di sini mengirim 
salam untukmu.
sampaikan juga 
salam khususku 

untuk jem�t
di sana.

Kamu bisa mengatakan 
kepada orang tua bodoh 

itu untuk terus menjauhkan 
pengemis-pengemis suci 

itu dari sini! kami 
punya guru-guru 

kami sendiri.

Siapa 
yang berbuat baik 

membuktikan mereka 
adalah anak-anak

A�ah, dan siapa yang
terus berbuat jahat 
membuktikan mereka 

bukan milik A�ah.

3 Yohanes3 Yohanes32



Yudas adalah saudara 
tiri Yesus Kristus.

YUDAS

Guru-guru 
yang tidak beriman 
telah menyusup dan
mengatakan kalau 

kita dapat melakukan 
apa pun yang kita mau 

tanpa takut terha-
dap hukuman dari 

A
ah.

Takdir mereka 
telah dituliskan,
karena mereka 

telah menyangkal 
satu-satunya Guru 
dan Tuhan, Yesus

Kristus.

Awalnya dia berencana untuk 
menulis tentang keselamatan, 
tetapi kemudian justru menulis 

tentang persoalan lebih 
besar yang dihadapi jem�t;

guru-guru yang murtad.

… sekarang
aku merasa aku

harus menulis untuk
mendorongmu membela 
kebenaran yang pernah 
A
ah berikan kepada 
semua umat-Nya untuk 

dit�ti sepenuhnya.

S�t Yesus hidup, dia menyangkal bahwa Yesus adalah 
Mesias. Namun, setelah kebangkitan-Nya, Yudas menjadi 

pengikut Kristus dan menjadi pemimpin jem�t mula-mula.

YUDAS

Yudas 1:1-4Yudas 1:1-4 33



“ingatlah kebenaran ini: Tuhan 
menyelamatkan seluruh bangsa 

keluar dari tanah Mesir, lalu 
membinasakan setiap orang yang 

tidak percaya dan t�t kepada-Nya.”

“Dan, para malaikat yang 
menin�alkan tempat kediaman 

mereka kini dibelen�u oleh 
A�ah di dalam penjara yang 

kelam dan menun�u hari 
penghakiman.”

“Jangan lupakan Sodom dan Gomora dan 
kota-kota di sekitarnya yang melakukan 

percabulan dan kepuasan yang tak wajar.”

“Mereka dibinasakan dengan api dan 
menjadi peringatan pada hari ini.”

Yudas 1:5-7Yudas 1:5-734



“ingatlah kebenaran ini: Tuhan 
menyelamatkan seluruh bangsa 

keluar dari tanah Mesir, lalu 
membinasakan setiap orang yang 

tidak percaya dan t�t kepada-Nya.”

“Dan, para malaikat yang 
menin�alkan tempat kediaman 

mereka kini dibelen�u oleh 
A�ah di dalam penjara yang 

kelam dan menun�u hari 
penghakiman.”

“Jangan lupakan Sodom dan Gomora dan 
kota-kota di sekitarnya yang melakukan 

percabulan dan kepuasan yang tak wajar.”

“Mereka dibinasakan dengan api dan 
menjadi peringatan pada hari ini.”

Yudas 1:5-7Yudas 1:5-7

Kiranya Tuhan 
menghardikmu.

“Mikhael saja, salah satu
penghulu malaikat, ketika berselisih

dengan Setan mengenai mayat
Musa, tidak berani menghujatnya.”

“Guru-guru palsu ini menjalani 
kehidupan yang tidak bermoral.”

“Mereka mencemari tubuh mereka 
dan menghujat semua yang mulia, 
bahkan menghina para malaikat.”

“Namun, mereka menghujat segala sesuatu 
yang tidak mereka mengerti, dan layaknya 
binatang, mereka melakukan apa saja yang 

mereka inginkan, yang merusak jiwa mereka.”

Yudas 1:8-10Yudas 1:8-10 35



“Celakalah mereka! Karena 
mereka mengikuti kesesatan Kain 

yang membunuh saudaranya.”

“Orang-orang ini seperti noda 
dalam perjamuan kasih dari gereja.”

“Rasa malu dan aib mereka seperti buih kotor yang tertin�al 
di sepanjang pantai oleh ombak-ombak yang ganas.”

“Mereka seperti bintang-bintang yang mengembara, tetapi A�ah 
telah menyiapkan kesuraman dan kekelaman abadi bagi mereka.”

“Mereka seperti pohon-pohon 
yang tidak menghasilkan buah.”

“Seperti Bileam, mereka akan 
melakukan apa pun demi uang.”

“Seperti Korah, mereka tidak men�ti A�ah 
dan akan mati di bawah kutukan-Nya.”

Yudas 1:11-13Yudas 1:11-1336



“Henokh, keturunan
ketujuh setelah Adam, tahu
tentang orang-orang ini.”

Sesun�uhnya, 
Tuhan datang 
dengan ribuan 

orang kudus-Nya.

“Orang-orang itu suka mengeluh, 
hidup menuruti hawa nafsunya, 

dan suka membual.”

“Jika mereka menunju�an rasa 
hormat, itu hanya karena mereka 

ingin mendapat imbalan.” Namun, ingatlah apa 
yang telah dikatakan rasul-
rasul Tuhan Yesus Kristus;

para pencem�h ini akan muncul 
pada akhir zaman dan menuruti 

hawa nafsu kefasikan 
mereka.

Orang-orang 
ini menyebabkan 

perpecahan 
dan mencintai 
kejahatan.

Roh Kudus 
tidak ada 
dalam diri 
mereka.

“Dia akan membawa
semua orang di dunia
ke hadapan-Nya dalam 
penghakiman untuk me-

nerima hukuman yang adil
dan untuk membuktikan
perbuatan buruk yang
telah mereka lakukan 
karena memberontak 

melawan A�ah.”

Yudas 1:14-19Yudas 1:14-19 37



“Namun, kamu saudara-saudaraku, 
bangunlah dirimu sendiri di atas 
dasar imanmu dan berdoalah   

dalam kekuatan Roh Kudus.”

“Nantikanlah dengan sabar kehidupan kekal yang Yesus 
Kristus tawarkan, bantulah mereka yang menentangmu 
dan bermurah hatilah kepada mereka yang ragu-ragu.”

“Selamatkanlah beberapa orang dengan 
cara merebut mereka dari api neraka.”

Yudas 1:20-25

“Dia berkuasa untuk 
menjagamu agar tidak 

terjatuh dan membawamu 
menghadap takhta 

kemuli�n-Nya.”

“Segala kemuli�n 
hanya bagi A�ah.”

“Bantulah orang-orang yang lain menemukan 
Kristus dengan berbaik hati kepada mereka;

bencilah dosa mereka, tetapi berbelas 
kasihlah kepada mereka sebagai pendosa.”

Yudas 1:20-2538














