Isa disalib
Petikan dari Kitab Injil: Lukas 23:19-43.
19

(Barabas telah dipenjarakan kerana terlibat dalam satu rusuhan yang berlaku
di kota dan kerana pembunuhan.)
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Pilatus hendak membebaskan Isa. Oleh itu, dia berseru kepada orang ramai
sekali lagi. 21Tetapi orang ramai itu berteriak-teriak lagi, ‘Salibkan Dia! Salibkan
Dia!’
22

Pada kali ketiga Pilatus berkata kepada mereka: ‘Apakah kesalahan-Nya? Aku
tidak mendapati Dia bersalah sehingga patut dikenakan hukuman mati. Oleh
sebab itu, aku akan menyebat-Nya dan kemudian membebaskan-Nya.’
23

Tetapi orang ramai itu terus-menerus berteriak dengan kuat supaya Isa
disalib. Akhirnya, mereka berjaya. 24Pilatus memutuskan supaya tuntutan
orang ramai itu dilaksanakan. 25Dia membebaskan orang yang dikehendaki
mereka, orang yang dipenjarakan kerana terlibat dalam rusuhan dan
pembunuhan, tetapi Isa diserahkannya untuk diperlakukan menurut kehendak
mereka.
Isa disalib
26

Ketika askar-askar membawa Isa ke tempat orang disalib, mereka berjumpa
dengan seorang lelaki yang bernama Simon. Dia berasal dari Kirene dan sedang
dalam perjalanan ke kota. Askar-askar menangkapnya, memaksanya memikul
salib Isa dan berjalan di belakang-Nya. 27Ramai orang mengikut Isa; antara
mereka beberapa orang perempuan yang menangisi dan meratapi-Nya. 28Isa
berpaling kepada mereka lalu berkata, ‘Kaum perempuan Baitulmaqdis,
janganlah tangisi Aku melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu sendiri.
29
Masanya akan datang kelak apabila orang akan berkata, “Diberkatilah
perempuan yang tidak pernah mengandung, melahirkan dan menyusui anak!”
30
Pada masa itulah
’ “mereka akan berkata kepada gunung-gunung,
‘Timpalah kami!’ dan kepada bukit-bukit,
‘Timbusi kami!’ ”
31

‘Jikalau perbuatan begini dilakukan mereka terhadap pokok kayu yang masih
hijau, apatah lagi terhadap pokok yang kering?’
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Ada dua orang lain, iaitu kedua-duanya penjahat, yang akan dibunuh
bersama Isa. 33Setelah mereka sampai ke tempat yang bernama, ‘Tengkorak,’
mereka pun menyalib Isa dan kedua-dua orang penjahat itu, seorang di
sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Nya. 34Isa berkata, ‘Ya Bapa,
ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.’
Mereka membahagi-bahagikan pakaian-Nya dengan membuang undi.
35

Orang ramai yang berdiri di situ memandang sahaja sementara para
pemimpin masyarakat mengejek-ngejek-Nya, ‘Orang lain diselamatkan-Nya;
biarlah Dia menyelamatkan diri-Nya sekarang jikalau Dia sesungguhnya alMasih yang dipilih oleh Allah.’
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Askar-askar juga mengejek-ngejek Isa. Mereka mendekati-Nya dan membawa
air anggur masam kepada-Nya 37lalu berkata, ‘Jika Engkau Raja orang Yahudi,
selamatkanlah Diri-Mu.’
38

Pada sebelah atas kayu salib Isa tertulis kata-kata: ‘INILAH RAJA ORANG
YAHUDI.’
39

Seorang daripada penjahat yang disalib di situ mula menghina Isa. Dia
berkata, ‘Bukankah Engkau al-Masih? Selamatkanlah Diri-Mu dan kami!’
40

Tetapi seorang penjahat lagi menegurnya, ‘Tidakkah kamu takut akan Allah?
Kita sama-sama dihukum mati. 41Bagi kita, hukuman ini adil kerana kita
menerima balasan yang setimpal; tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan
apa-apa.’
42

Dia berkata kepada Isa, ‘Ya Isa, ingatilah aku ketika Engkau menaiki takhta
kerajaan-Mu.’
43

Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa pada hari ini
juga engkau akan bersama-Ku dalam Firdaus.’
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