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11Dari Paulus, rasul* Kristus Yesus,
yang menjadi rasul karena Allah yang

menghendakinya.
Kepada semua umat Allah di Efesus,

orang percaya kepada Kristus Yesus.
2Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan

Yesus Kristus memberikan anugerah dan
damai sejahtera kepada kamu.

Berkat-berkat Rohani dalam Kristus
3Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan

kita Yesus Kristus. Dalam Kristus, Allah
telah memberi setiap berkat rohani yang
ada di surga kepada kita. 4Dalam Kris-
tus, Allah telah memilih kita sebelum
dunia dijadikan. Ia telah memilih kita
dalam kasih menjadi umat-Nya yang
kudus* — dengan tidak bersalah di ha-
dapan-Nya. 5Sebelum dunia ini dijadi-
kan, Allah telah menetapkan kita men-
jadi anak-Nya melalui Yesus Kristus,
sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah
yang berkenan kepada-Nya. 6Itulah yang
membawa pujian bagi Allah sebab anu-
gerah-Nya yang mulia itu. Allah membe-
rikan anugerah kepada kita dengan
cuma-cuma dalam Anak-Nya yang dika-
sihi-Nya.

7Dalam Kristus kita telah dibebaskan
karena kurban darah-Nya. Kita menerima
pengampunan dosa sebab kekayaan anu-
gerah Allah. 8Allah telah memberikannya
secara berkelimpahan dengan penuh ke-
bijaksanaan dan pengertian, 9marilah
kita mengenal rencana rahasia-Nya.
Itulah yang dikehendaki Allah dan telah
direncanakan-Nya untuk melakukannya
melalui Kristus. 10Tujuan Allah ialah me-
nyelesaikan rencana-Nya pada waktunya.
Ia merencanakan agar semua hal yang
ada di surga dan di bumi dipersatukan
dalam Kristus. Kristus selaku Kepala.

11Dalam Kristus kita telah dipilih men-
jadi umat-Nya sesuai dengan kehendak-
Nya. Dan hanya Dia yang dapat membuat
segala sesuatu sesuai dengan yang telah
ditentukan dan dikehendaki-Nya. 12Ia
telah memilih kami orang Yahudi men-
jadi orang yang pertama berpengharapan
kepada Kristus dan membawa pujian
untuk kemuliaan-Nya. 13Dalam hal itu
kamu juga telah mendengar ajaran kebe-
naran Kabar Baik* tentang keselamat-
anmu. Ketika kamu mendengar Kabar
Baik, kamu percaya kepada Kristus. Dan
dalam Kristus, Allah memeteraikan kamu
dengan memberikan Roh Kudus* yang
telah dijanjikan-Nya. 14Roh Kudus adalah
jaminan bahwa kita akan menerima yang
telah dijanjikan Allah kepada umat-Nya,
yang akan membawa kebebasan kepada
mereka. Tujuan dari semuanya itu ialah
untuk membawa pujian bagi kemuliaan
Allah.

Doa Paulus
15–16Itulah sebabnya, aku selalu

mengingat kamu dalam setiap doaku dan
selalu bersyukur kepada Allah sebab
kamu. Aku telah melakukan hal itu sejak
aku mendengar tentang imanmu kepada
Tuhan Yesus dan kasihmu kepada semua
umat Allah. 17Aku selalu berdoa kepada
Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kepada Bapa yang mulia. Aku berdoa
agar Ia mau memberikan Roh* kepa-
damu, yang akan menunjukkan hal-hal
tentang Allah dan menolongmu untuk
mengerti semuanya, sehingga kamu
sungguh-sungguh mengenal-Nya.

18Aku berdoa supaya Allah membuka
pikiranmu untuk melihat kebenaran-
Nya. Dan kamu dapat mengerti akan
pengharapan yang menjadi milikmu,
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284EFESUS 1:19–2:14

a1:20 di tempat yang paling terhormat di surga
Secara harfiah: “di sebelah kanan-Nya di
surga.”

sebab Ia telah memanggilmu. Kamu
akan tahu betapa kayanya dan mulianya
warisan yang telah dijanjikan-Nya
kepada umat-Nya. 19Dan kamu akan
tahu bahwa kuasa-Nya sangat besar bagi
kita orang percaya. Kuasa itu sama kuat-
nya dengan kekuatan besar 20yang dipa-
kai-Nya untuk membangkitkan Kristus
dari kematian. Ia menempatkan Kristus
di tempat yang paling terhormat di
surga.a 21Ia telah menempatkan Kristus
di atas segala pemerintah, penguasa,
kuasa, dan para raja. Kristus jauh lebih
penting daripada semua penguasa
zaman ini atau pada masa yang akan
datang. 22Allah meletakkan segala se-
suatu di bawah kuasa Kristus dan men-
jadikan-Nya Kepala atas segalanya bagi
gereja. 23Gereja adalah tubuh Kristus,
yang dipenuhi oleh Kristus, yang mem-
buat segala sesuatu sempurna dalam
segala hal.

Dari Kematian Menuju Kehidupan

21Dahulu kamu sudah mati secara
rohani sebab dosamu dan perbuat-

anmu yang salah terhadap Allah. 2Di
masa lalu kamu hidup melakukan dosa
sebagaimana dunia melakukannya.
Kamu mengikuti aturan dari pemimpin
yang jahat atas dunia ini, roh jahat yang
sama juga sekarang sedang bekerja di
antara orang yang menolak untuk taat
kepada Allah. 3Dahulu kita semua hidup
seperti mereka, yang hanya berusaha
menyenangkan keinginan diri kita yang
berdosa. Kita melakukan yang diingin-
kan oleh tubuh dan pikiran kita. Kita
adalah orang jahat, seharusnya kita me-
nanggung kemarahan Allah karena per-
buatan kita yang jahat itu. Pada waktu
itu kita semua sama seperti orang lain.

4Rahmat Allah sangat besar, dan Dia
sangat mengasihi kita. 5Secara rohani
kita telah mati karena perbuatan jahat
yang kita lakukan melawan Allah,
tetapi Dia memberikan hidup yang

baru kepada kita bersama Kristus.
Kamu telah diselamatkan oleh anuge-
rah-Nya. 6Ia membangkitkan kita
dengan Kristus dan memberi tempat
bersama-Nya di surga kepada kita. Ia
melakukan itu untuk kita yang ada
dalam Kristus Yesus. 7Ia melakukan itu
semua supaya kemudian Ia dapat me-
nunjukkan kekayaan dari anugerah-
Nya. Ia menunjukkan anugerah-Nya
oleh kebaikan-Nya kepada kita di dalam
Kristus Yesus.

8Maksudku, kamu diselamatkan oleh
anugerah. Dan kamu menerima anuge-
rah itu oleh iman. Kamu tidak dapat
menyelamatkan dirimu sendiri. Itu
adalah pemberian dari Allah. 9Kamu
tidak diselamatkan oleh yang kamu la-
kukan, jadi tidak ada seorang pun yang
dapat bangga atas dirinya. 10Allah telah
membuat kita sebagaimana kita ada.
Dalam Kristus Yesus, Ia membuat kita
menjadi manusia baru sehingga kita
dapat melakukan yang baik. Ia telah me-
rencanakan perbuatan baik itu untuk
kita agar kita hidup dengan melakukan
yang baik.

Bersatu dalam Kristus
11Kamu dilahirkan selaku orang yang

bukan Yahudi. Kamu disebut orang
Yahudi “Yang tidak bersunat.” Orang
Yahudi yang menyebut kamu “Yang
tidak bersunat”, menyebut dirinya
“Yang bersunat.” Yang dimaksud oleh
mereka dengan sunat,* hanyalah se-
suatu yang dilakukan terhadap tubuh.
12Ingatlah bahwa dahulu kamu hidup
tidak bersama Kristus. Kamu tidak ter-
masuk warga Israel.* Dan kamu tidak
mendapat bagian dalam perjanjian*
yang telah dijanjikan Allah kepada
umat-Nya. Kamu hidup di dunia ini
dengan tidak berpengharapan dan kamu
tidak mengenal Allah. 13Pada waktu itu
kamu jauh dari Dia, tetapi sekarang
dalam Kristus Yesus, kamu dibawa
dekat kepada-Nya melalui kematian
Kristus.

14Kristuslah penyebabnya, kita hidup
berdamai sekarang. Kristus telah mem-
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285 EFESUS 2:15–3:13

a2:20 batu yang paling penting  Secara harfiah:
“batu penjuru.”

buat orang Yahudi dan yang bukan
Yahudi menjadi satu. Dengan memberi-
kan hidup-Nya sendiri, Kristus meroboh-
kan tembok kebencian antara orang
Yahudi dan yang bukan Yahudi. 15Kristus
telah membatalkan semua hukum Taurat
yang mempunyai banyak perintah dan
peraturannya. Tujuannya agar kelompok
orang Yahudi dan kelompok yang bukan
Yahudi bersatu menjadi satu umat yang
baru di dalam Dia. Dengan demikian,
Kristus mengadakan damai sejahtera di
antara kita. 16Melalui salib, Kristus telah
mengakhiri kebencian antara kedua ke-
lompok itu. Setelah kedua kelompok itu
menjadi satu tubuh, Kristus mau mem-
bawa keduanya kembali kepada Allah.
Kristus telah melakukan itu dengan ke-
matian-Nya pada kayu salib. 17Kristus
telah datang dan memberitakan damai
sejahtera kepada kamu yang bukan
Yahudi yang telah jauh dari Allah. Dan
Dia memberitakan damai sejahtera juga
kepada orang Yahudi yang dekat kepada
Allah. 18Ya, melalui Kristus kita semua-
nya mempunyai hak untuk datang
kepada Bapa melalui satu Roh.*

19Sekarang kamu bukan lagi penda-
tang atau orang asing, tetapi kamu adalah
warga bersama umat Allah. 20Kamu
orang percaya seumpama bangunan yang
didirikan di atas dasar, yaitu para nabi*
dan rasul.* Dan batu yang paling pen-
tinga ialah Kristus Yesus sendiri. 21Semua
bangunan itu dijadikan satu dalam Kris-
tus, dan Dia membuatnya bertumbuh
dan menjadi bait suci dalam Tuhan. 22Di
dalam Dia kamu juga dibangun bersama
orang Yahudi menjadi suatu tempat kedi-
aman Allah melalui Roh.

Pekerjaan Paulus untuk Bangsa-bangsa Lain

31Jadi aku, Paulus, adalah yang dipen-
jarakan karena melayani Kristus

Yesus demi kamu yang bukan Yahudi.
2Kamu pasti telah mendengar bahwa
karena anugerah Allah, Ia memberikan
pekerjaan ini kepadaku untuk menolong

kamu. 3Ia memberitahukan rencana ra-
hasia-Nya kepadaku melalui wahyu dan
aku telah menuliskannya secara singkat.
4Jika kamu membacanya, kamu akan
melihat bahwa aku mengerti rahasia ke-
benaran tentang Kristus. 5Kepada orang
yang hidup zaman dahulu tidak pernah
diberitahukan tentang itu. Sekarang Ia
melalui Roh* menunjukkan rahasia ke-
benaran itu kepada rasul-rasul* dan para
nabi*-Nya yang kudus. 6Inilah rahasia
kebenaran itu: orang yang bukan Yahudi
akan menjadi ahli waris dari segala se-
suatu yang telah dijanjikan Allah ber-
sama orang Yahudi. Mereka menjadi
anggota tubuh rohani yang sama seperti
orang Yahudi. Mereka ambil bagian
dalam janji yang diadakan-Nya melalui
Kristus Yesus. Mereka memiliki semua
itu sebab Kabar Baik.*

7Aku telah menjadi hamba untuk
memberitakan Kabar Baik sebab Allah
telah memberikan anugerah-Nya kepa-
daku melalui kuasa-Nya. 8Di antara umat
Allah, akulah yang paling tidak penting.
Namun, Dia memberikan pemberian itu
kepadaku, yaitu memberitakan Kabar
Baik tentang kekayaan Allah kepada
orang yang bukan Yahudi. Kekayaan itu
terlalu besar untuk dimengerti semua-
nya. 9Dan Dia memberikan pekerjaan ke-
padaku untuk memberitakan kepada
semua orang tentang rencana rahasia ke-
benaran-Nya. Sejak dari semula rahasia
kebenaran itu tersembunyi dalam Dia
yang menciptakan segala sesuatu.
10Tujuan-Nya agar semua pemerintah
dan penguasa di tempat surgawi tahu
berbagai cara Allah menunjukkan kebi-
jaksanaan-Nya. Mereka akan mengetahui
itu melalui gereja. 11Hal itu sesuai
dengan rencana-Nya sejak semula. Ia me-
lakukan yang direncanakan-Nya melalui
Kristus Yesus, Tuhan kita. 12Dalam Kris-
tus kita dapat menghadap Dia dengan
bebas tanpa rasa takut. Kita dapat mela-
kukannya sebab percaya kepada Kristus.
13Jadi, aku meminta kepadamu, jangan
kecewa dan putus asa sebab penderita-
anku demi kamu, kesengsaraanku mem-
bawa kemuliaan bagimu.
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Kasih Kristus
14Itulah sebabnya, aku sujud untuk

berdoa kepada Bapa. 15Setiap keluarga di
surga dan di bumi mendapat nama yang
sesungguhnya dari Bapa. 16Aku meminta
kepada Bapa dengan kekayaan kemuliaan-
Nya untuk menguatkan kamu dengan
kuasa melalui Roh-Nya* agar kamu kuat
di dalam rohmu. 17Aku berdoa supaya
dengan imanmu, Kristus hidup dalam
hatimu. Aku berdoa agar hidupmu sema-
kin kuat dalam kasih dan dibangun di
atas kasih. 18Dan aku berdoa agar kamu
dan semua umat Allah akan menerima
kuasa untuk mengerti kebesaran kasih
Kristus. Aku berdoa agar kamu dapat
mengerti betapa lebar, betapa panjang,
betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih
itu. 19Kasih Kristus lebih besar daripada
pengertian manusia. Aku berdoa supaya
kamu dapat mengetahui kasih itu, se-
hingga kamu dipenuhi dengan segala se-
suatu yang mau diberikan-Nya kepadamu.

20Dengan kuasa-Nya yang bekerja di
dalam kita, Ia dapat melakukan lebih
banyak daripada yang kita minta atau
kita pikirkan. 21Bagi Dialah kemuliaan
di dalam gereja dan di dalam Kristus
Yesus sepanjang zaman untuk selama-la-
manya. Amin!*

Kesatuan Tubuh

41Aku dipenjarakan sebab aku milik
Tuhan, dan Allah memilih kamu

menjadi umat-Nya. Aku menasihati
kamu sekarang supaya kamu hidup seba-
gaimana umat Allah harus hidup. 2Hen-
daklah kamu tetap rendah hati dan
lemah lembut, sabar dan saling meneri-
malah dengan kasih. 3Kamu dipersatu-
kan dalam damai melalui Roh.* Berusa-
halah untuk selalu hidup dengan cara
itu, biarlah damai sejahtera selalu mem-
persatukan kamu. 4Hanya ada satu
tubuh dan satu Roh. Dan Allah memang-
gilmu untuk memiliki satu pengharapan.
5Hanya ada satu Tuhan, satu iman, dan
satu baptisan.* 6Hanya ada satu Allah
dan Bapa dari semua, yang memerintah
atas segala sesuatu, yang ada di mana-
mana dan di dalam segala sesuatu.

7Kristus telah memberikan anugerah
yang istimewa kepada kita masing-
masing. Setiap orang telah menerima
dari Kristus sesuai dengan kehendak-
Nya. 8Itulah sebabnya, dalam Kitab
Suci* dikatakan,

“Ia telah naik setinggi langit.
Ia membawa para tawanan

bersama-Nya,
dan Dia memberi hadiah kepada

manusia.” Mazmur 68:19

9Apabila dikatakan “Ia telah naik,”
apa maksudnya itu? Maksudnya ialah, Ia
pertama-tama turun ke bumi. 10Kristus
turun ke bumi dan Dia juga yang naik ke
tempat yang lebih tinggi daripada langit.
Ia melakukan itu untuk mengisi segala
sesuatu dengan diri-Nya sendiri. 11Dan
Kristus yang sama memberikan kepada
manusia: beberapa orang menjadi rasul,*
nabi,* pemberita Kabar Baik,* gembala
jemaat dan pengajar. 12Ia memberikan
itu untuk mempersiapkan umat Allah
dalam pekerjaan pelayanan untuk me-
nguatkan tubuh Kristus. 13Pekerjaan itu
harus terus berlangsung, sampai kita
semua semakin dipersatukan di dalam
iman yang sama dan mempunyai penge-
tahuan yang sama tentang Anak Allah.
Kita harus menjadi dewasa, terus ber-
tumbuh sampai kita seperti Dia di dalam
kesempurnaan-Nya.

14Jadi, kita tidak lagi seperti anak-
anak yang diombang-ambingkan ombak
ke sana kemari. Kita tidak mudah terpe-
ngaruh oleh ajaran baru yang kita
dengar dari orang yang mencoba untuk
membohongi kita. Mereka membuat
rencana dan mencoba dengan berbagai
cara membujuk orang agar mengikuti
jalan yang salah. 15Lebih baik kita mem-
bicarakan kebenaran dengan kasih dan
kita akan bertumbuh menjadi seperti
Kristus dalam segala sesuatu. Kristus
adalah Kepala. 16Seluruh tubuh bergan-
tung pada-Nya, dipersatukan, dan diikat
bersama. Setiap anggota tubuh melaku-
kan pekerjaannya masing-masing dan itu
membuat seluruh tubuh bertumbuh dan
menjadi kuat dengan kasih.
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Cara Hidup yang Benar
17Aku mengatakan ini di dalam nama

Tuhan: Jangan terus hidup seperti orang
yang tidak percaya. Pikiran mereka
tidak berharga sama sekali. 18Mereka
tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa-
apa karena tidak mau mendengar, maka
mereka tidak mempunyai hidup yang
diberikan Allah. 19Mereka telah kehi-
langan rasa malu, dan mengisi hidupnya
dengan melakukan yang jahat, dan se-
makin melakukan yang tidak pantas,
20tetapi yang kamu telah pelajari dalam
Kristus, tidaklah seperti itu. 21Aku tahu
bahwa kamu telah mendengar tentang
Dia dan kamu di dalam Dia, jadi kamu
telah diajar tentang kebenaran, yaitu
kebenaran dalam Yesus. 22Kamu diajar
untuk meninggalkan dirimu yang lama,
itu berarti bahwa kamu harus berhenti
melakukan yang buruk yang dahulu
kamu lakukan. Kebiasaan lama itu se-
makin buruk sebab orang ditipu kei-
nginan buruk yang ingin dilakukannya.
23Hati dan pikiranmu harus dibuat
baru. 24Kamu harus menjadi manusia
baru, yang dibuat menjadi serupa
dengan Allah, hidup benar di hadapan-
Nya dan hidup di dalam jalan yang
kudus dan benar.

25Jadi, hentikanlah berdusta, katakan
yang benar satu sama lain sebab kita
sama-sama anggota dalam tubuh yang
sama. 26Jika kamu marah, janganlah ber-
dosa, dan jangan terus marah sepanjang
hari. 27Jangan memberi kesempatan
kepada iblis mengalahkanmu. 28Orang
yang suka mencuri, berhentilah men-
curi. Lebih baik mereka mulai bekerja
dengan menggunakan tangannya mela-
kukan pekerjaan baik sehingga mereka
mempunyai sesuatu untuk dibagikan
kepada orang miskin.

29Bila kamu berbicara, janganlah kata-
kan yang buruk, tetapi katakanlah yang
perlu, yang dapat menguatkan iman
orang lain, sehingga ucapanmu meno-
l ong  o r ang  y ang  mendenga rnya .
30Jangan buat Roh Kudus* sedih. Roh itu
adalah bukti dari Allah bahwa kamu
milik-Nya. Ia memberikan Roh Kudus

kepadamu untuk menunjukkan bahwa
Ia akan membebaskanmu pada saatnya.
31Jauhkanlah semua kepahitan, kema-
rahan, geram, pertikaian, dan fitnah,
termasuk semua jenis  ke jahatan.
32Ramah dan saling mengasihi, saling
mengampunilah kamu seperti Allah
telah mengampuni kamu dalam Kristus.

51Kamu adalah anak-anak Allah yang
dikasihi-Nya, jadi berusahalah men-

jadi seperti Dia. 2Hiduplah dalam kasih.
Kasihilah orang lain sama seperti Kristus
telah mengasihi kita. Kristus telah mem-
berikan diri-Nya sendiri demi kita;
Dialah persembahan yang harum dan
kurban* untuk Allah.

3Janganlah ada percabulan di antara
kamu. Janganlah ada kejahatan atau ke-
serakahan yang bertambah-tambah
sebab hal itu tidak pantas ada pada umat
Allah. 4Juga, tidak boleh ada kata-kata
jahat di antara kamu atau kata-kata yang
tidak berguna, yang kotor, yang tidak
sesuai bagimu, tetapi kamu harus ber-
syukur. 5Yakinlah akan hal ini: Tidak ada
orang yang akan mendapat bagian di
dalam Kerajaan Kristus dan Allah jika
mereka melakukan dosa percabulan, me-
lakukan yang jahat, atau tamak. Orang
yang tamak seperti itu melayani ber-
hala.*

6Jangan biarkan orang menipumu
dengan mengatakan kata-kata dusta.
Hal-hal yang jahat membuat Allah
marah kepada orang yang tidak taat.
7Jadi , jangan lakukan itu bersama
mereka. 8Dahulu kamu hidup dalam ke-
gelapan, tetapi sekarang kamu dalam
terang Tuhan, jadi hiduplah seperti
anak-anak terang. 9Terang membawa
semua kebaikan, hidup yang benar, dan
kebenaran. 10Carilah yang berkenan
bagi Tuhan. 11Jangan lakukan yang dila-
kukan orang yang berada dalam kege-
lapan. Melakukan itu tidak akan mem-
bawa sesuatu yang baik, tetapi lakukan-
lah yang baik untuk menunjukkan,
bahwa hal-hal dalam kegelapan itu
salah. 12Sungguh sangat memalukan wa-
laupun hanya membicarakan yang dila-
kukannya dalam gelap secara rahasia.
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13Terang itu membuat dengan jelas
betapa salahnya hal itu. 14Ya, segala se-
suatu diperjelas oleh terang itu. Itulah
sebabnya kita berkata,

“Bangunlah, kamu yang tidur.
Bangkitlah dari kematian,
dan Kristus akan bersinar atasmu.”

15Jadi, hati-hatilah bagaimana kamu
hidup. Jangan hidup seperti orang
bodoh, tetapi hiduplah bijaksana. 16Mak-
sudku, kamu harus menggunakan setiap
kesempatan untuk melakukan yang baik
sebab saat ini adalah waktu yang jahat.
17Jangan ceroboh dengan hidupmu. Pe-
lajarilah apa yang diinginkan Tuhan
untuk kamu lakukan. 18Jangan mabuk
sebab anggur, hal itu dapat membina-
sakan kamu secara rohani, tetapi pe-
nuhlah dengan Roh. 19Saling mendo-
ronglah dengan mazmur, kidung, dan
lagu-lagu rohani, bernyanyi dan bermaz-
murlah dalam hatimu untuk Tuhan.
20Tetaplah mengucap syukur kepada
Allah Bapa atas segala sesuatu. Bersyu-
kurlah kepada-Nya dalam nama Yesus
Kristus, Tuhan kita.

Suami dan Istri
21Hendaklah kamu saling melayani

dan menghormati. Lakukanlah itu sebab
kamu menghormati Kristus.

22Hai istri, relalah melayani sua-
mimu, sama seperti Tuhan. 23Suami
adalah kepala dari istri, sama seperti
Kristus Kepala gereja. Gereja adalah
tubuh Kristus, dan Kristus penyelamat
tubuh. 24Gereja berada di bawah kuasa
Kristus. Hal itu sama dengan kamu, para
istri. Kamu harus melayani suamimu
dalam segala-galanya.

25Hai suami, kasihilah istrimu, sama
seperti Kristus mengasihi gereja, yang
mati untuk gereja. 26Ia mati untuk mem-
buat gereja kudus.* Kristus memperguna-
kan pemberitaan Kabar Baik* untuk
membuat gereja bersih dengan mencuci-
nya dengan air. 27Kristus mati supaya Ia
dapat memberikan gereja kepada diri-
Nya sendiri seperti mempelai yang
penuh kemuliaan. Dia mati supaya gereja

a 5:31  Dikutip dari Kej. 2:24. b 6:2  Dikutip
dari Kel. 20:12; Ul. 5:16. c 6:3  Dikutip dari
Kel. 20:12; Ul. 5:16.

dapat menjadi murni dan tidak ada kesa-
lahan, kejahatan, dosa, atau yang lain
yang salah di dalam gereja.

28Dan suami harus mengasihi istrinya
seperti itu. Ia harus mengasihi istrinya,
sama seperti mengasihi tubuhnya sen-
diri. Orang yang mengasihi istrinya, ber-
arti mengasihi dirinya sendiri. 29Tidak
ada orang yang pernah membenci tu-
buhnya sendiri. Setiap orang memberi
makan dan merawat tubuhnya. Dan
itulah yang dilakukan Kristus untuk
gereja-Nya 30sebab kita adalah anggota
tubuh-Nya. 31Kitab Suci* berkata, “Se-
orang laki-laki akan meninggalkan ayah
dan ibunya untuk bersatu dengan istri-
nya. Dan kedua orang itu akan menjadi
satu daging.”a 32Rahasia kebenaran itu
sangat penting. Aku berbicara tentang
Kristus dan gereja. 33Masing-masing
kamu harus mengasihi istrinya, sama se-
perti mengasihi dirinya sendiri. Dan
istri harus menghormati suaminya.

Anak-anak dan Orang Tua

61Hai anak-anak, taatilah orang tuamu
seperti yang dikehendaki Tuhan

sebab hal ini adalah yang benar untuk
dilakukan. 2“Hormatilah ayah dan
ibumu.”b Itulah perintah yang pertama,
yang disertai dengan janji. 3Janjinya:
“Maka segala sesuatu akan baik bagimu.
Dan kamu akan pan jang umur d i
bumi.”c

4Hai bapa-bapa, janganlah buat anak-
anakmu marah, tetapi besarkanlah
mereka dengan memberikan latihan dan
ajaran yang kamu pelajari dari Tuhan.

Hamba dan Majikan
5Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu

yang di dunia ini dengan takut dan
hormat. Dan lakukanlah itu dengan hati
yang benar, sama seperti kamu taat
kepada Kristus. 6Kamu harus melaku-
kannya lebih daripada hanya menaati
tuanmu untuk menyenangkan hatinya
ketika mereka memperhatikanmu.
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Kamu harus taat kepada mereka sama
seperti kamu taat kepada Kristus. Kamu
harus melakukan yang diinginkan Allah
dengan sepenuh hati. 7Kerjakanlah tu-
gasmu dengan senang hati. Bekerjalah,
seperti kamu sedang melayani Tuhan,
bukan melayani manusia. 8Ingatlah
bahwa Tuhan akan memberikan peng-
hargaan kepada setiap orang yang mela-
kukan kebaikan. Setiap orang, hamba,
atau orang bebas akan menerima peng-
hargaan atas pekerjaannya yang baik.

9Begitu juga para majikan. Bertindak-
lah kepada hamba-hambamu dengan
baik. Jangan buat mereka takut dengan
perkataanmu. Kamu tahu bahwa kamu
dan mereka mempunyai Tuhan yang
sama di surga, yang menghakimi setiap
orang dengan cara yang sama.

Pakailah Seluruh Senjata Allah
10Sebagai kesimpulan, jadilah kuat

dalam Tuhan dan kuasa-Nya yang besar.
11Pakailah semua pelindung dari Allah.
Pakailah senjata Allah supaya kamu
dapat melawan tipu daya iblis. 12Pepe-
rangan kita bukan melawan manusia di
bumi ini. Kita berperang melawan pe-
merintah, penguasa, dan kuasa dari
dunia kegelapan ini, dan berperang me-
lawan roh-roh jahat di angkasa. 13Itulah
sebabnya, kamu perlu memakai senjata
Allah yang lengkap. Kemudian pada hari
yang jahat, kamu dapat berdiri teguh.
Dan apabila kamu telah menyelesaikan
seluruh peperangan, kamu masih akan
tetap berdiri.

14Jadi, berdirilah teguh dan berikat-
pinggangkan kebenaran dan berbaju
jirah hidup yang benar. 15Dan pada
kakimu pakailah Kabar Baik* tentang
damai sejahtera untuk menolong kamu

berdiri teguh. 16Juga pakailah iman se-
bagai perisai. Dengan itu kamu dapat
menahan panah jahat dari iblis. 17Teri-
malah keselamatan yang dari Allah seba-
gai ketopong. Dan ambillah pedang
Roh,* yaitu ajaran Allah. 18Berdoalah se-
nantiasa dalam Roh! Berdoa dengan
segala jenis doa syafaat, dan mintalah
semua yang kamu perlukan. Untuk me-
lakukan itu, kamu harus senantiasa siap
sedia. Jangan menyerah! Berdoalah se-
nantiasa untuk umat Allah!

19Berdoalah juga untukku. Doakan
supaya bila aku berbicara, Allah akan
memberikan kata-kata, sehingga aku
dapat memberitakan rahasia kebenaran
tentang Kabar Baik dengan tidak ada
rasa takut. 20Tugasku ialah memberita-
kan Kabar Baik. Dan aku melakukannya
sekarang dalam penjara. Doakan agar
bila aku memberitakan Kabar Baik
kepada orang, aku memberitakannya
tanpa takut sebagaimana mestinya.

Salam Terakhir
21Aku mengutus Tikhikus kepadamu,

saudara yang kita kasihi. Ia adalah pela-
yan yang setia dalam pekerjaan Tuhan.
Dia akan menceritakan kepada kamu
semua hal yang telah kualami supaya
kamu tahu bagaimana kabarku dan yang
kukerjakan. 22Itulah sebabnya, aku
mengutusnya, supaya kamu tahu ke-
adaan kami. Dan aku mengutusnya
untuk menghibur kamu.

23Semoga Allah Bapa dan Tuhan Yesus
Kristus memberikan damai sejahtera,
kasih disertai iman kepada Saudara-sau-
dara seiman. 24Semoga Allah memberi-
kan berkat kepada kamu semua yang
mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
dengan kasih yang tak pernah berakhir.
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