
YOHANES

43:1:1 ¶Pada permulaan ada Firman, dan Fir-
man itu ada bersama-sama dengan Elohim,
dan Firman itu adalah Elohim.
43:1:2 Yang sama itu ada pada permulaan
bersama Elohim.
43:1:3 Segala sesuatu diadakan oleh Dia, dan
tanpa Dia tidak ada apa-apa yang diadakan
dari segala sesuatu yang diadakan itu.
43:1:4 Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu
adalah terang manusia.
43:1:5 Dan Terang itu bersinar di dalam ke-
gelapan, dan kegelapan itu tidak memahami
Dia.
43:1:6 ¶Ada seorang yang diutus dari Elohim,
namanya Yohannes.
43:1:7 Ia datang sebagai saksi, untuk bersaksi
tentang Terang itu, supaya melalui dia semua
orang dapat percaya.
43:1:8 Ia bukan Terang itu, tetapi ia diutus un-
tuk bersaksi tentang Terang itu.
43:1:9 Itu adalah Terang yang benar yang
menerangi setiap orang yang datang ke
dalam dunia.
43:1:10 Ia ada di dalam dunia, dan dunia di-
adakan oleh Dia, dan dunia tidak mengenal
Dia.
43:1:11 Ia datang kepada bangsa milikNya
sendiri, dan bangsa milikNya sendiri itu tidak
menerima Dia.
43:1:12 Tetapi sebanyak orang yangmenerima
Dia, kepada merekalah diberikanNya kuasa
menjadi anak-anak Elohim, bahkan kepada
mereka yang percaya kepada namaNya:

43:1:13 yang sudah lahir bukan dari darah,
atau dari kehendak daging, atau dari kehen-
dak manusia, melainkan dari Elohim.
43:1:14 Dan Firman itu sudah dijadikan dag-
ing, dan berdiam di antara kita, (dan kita
memandang kemuliaanNya, kemuliaan seba-
gai Putra kandung satu-satunya dari Bapa,)
penuh rahmat dan kebenaran.
43:1:15 ¶Yohanes bersaksi tentang Dia, dan
berseru, dengan berkata, Ini adalah Dia yang
pernah kubicarakan, Dia yang datang sesudah
aku diutamakan sebelum aku: sebab Dia su-
dah ada sebelum aku.
43:1:16 Dan dari kepenuhanNya kita semua
sudah menerima, dan rahmat demi rahmat.
43:1:17 Sebab Hukum diberikan oleh Musa,
tetapi rahmat dan kebenaran datang oleh
Yesus Kristus.
43:1:18 Tak seorangpun pernah melihat Elo-
him; Putra kandung yang tunggal itu, yang
ada di rangkulan Bapa, Ia yang menyatakan
Dia.
43:1:19 ¶Dan ini adalah kesaksian dari
Yohanes, ketika orang-orang Yahudi
mengutus imam-imam dan orang-orang
Lewi dari Yerusalem untuk bertanya
kepadanya, Siapakah engkau?
43:1:20 Dan ia mengaku, dan tidak
menyangkal, tetapi mengaku, Aku bukan
Kristus.
43:1:21 Dan mereka menanyai dia, Lalu apa?
Apakah engkau Elia? Dan ia menjawab, Aku
bukan dia. Apakah engkau Nabi itu? Dan ia
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2 YOHANES
menjawab, Bukan.
43:1:22 Lalu berkatalah mereka kepadanya,
Siapakah engkau? supaya kami dapat mem-
beri jawaban kepada mereka yang mengutus
kami. Apakah yang engkau katakan tentang
diri engkau?
43:1:23 Ia berkata, Aku adalah suara yang
berseru-seru di daerah liar, Luruskanlah jalan
Tuhan, seperti dikatakan nabi Yesaya.
43:1:24 Dan mereka yang diutus itu berasal
dari orang-orang Farisi.
43:1:25 Dan mereka menanyai dia, dan
berkata kepadanya, Jikalau demikian menga-
pakah engkau membaptis, jika engkau bukan
Kristus, bukan pula Elia, dan bukan pula Nabi
itu?
43:1:26 Yohanes menjawab mereka, dengan
berkata, Aku membaptis dalam air, tetapi ada
seorang yang sedang berdiri di antara kamu
yang belum kamu kenal;
43:1:27 ini adalah Dia, yang walaupun datang
sesudah aku adalah diutamakan sebelum aku,
membuka tali kasutNyapun aku tidak layak.
43:1:28 Hal-hal ini dilakukan di Betabara di
seberang Yordan, di mana Yohanes sedang
membaptis.
43:1:29 ¶Keesokan hari Yohanes melihat
Yesus mendatangi dia, dan berkata, Pan-
danglah Anak Domba Elohim, yang menghi-
langkan dosa dunia.
43:1:30 Ini adalah Dia yang tentangNya su-
dah kukatakan, Sesudah aku akan datang seo-
rang pria yang diutamakan sebelum aku: se-
bab Ia sudah ada sebelum aku.
43:1:31 Dan dahulu aku belummengenal Dia,
tetapi bahwa Ia harus dinyatakan kepada Is-
rael, oleh karena itu aku datang membaptis
dalam air.
43:1:32 Dan bersaksilah Yohanes, dengan
berkata, Aku sudah melihat Roh turun dari
Surga seperti burung merpati, dan berdiam di
atasNya.
43:1:33 Dan aku belum mengenal Dia; tetapi
Ia yang mengutus aku untuk membaptis
dalam air, yang sama itu berkata kepadaku, Di
atas siapa engkau akan melihat Roh itu turun
dan tetap tinggal di atasNya, orang itu adalah

Ia yang membaptis dalam Roh Kudus.
43:1:34 Dan aku melihat, dan bersaksi bahwa
ini adalah Putra Elohim itu.
43:1:35 ¶Lagi pada keesokan hari, berdirilah
Yohanes dan dua orang dari murid-muridnya;
43:1:36 dan dengan memandang kepada
Yesus sambil Ia berjalan, ia berkata, Pan-
danglah Anak Domba Elohim!
43:1:37 Dan kedua murid itu mendengar dia
berbicara, dan mereka mengikuti Yesus.
43:1:38 Lalu berpalinglah Yesus, dan meli-
hat mereka mengikuti Dia, dan berkatalah
Ia kepada mereka, Apakah yang kamu cari?
Mereka berkata kepadaNya, Rabbi, (yang
adalah untuk mengatakan, sesudah diter-
jemahkan, Guru) di manakah Engkau ting-
gal?
43:1:39 Ia berkata kepada mereka, Datanglah
dan lihatlah. Mereka datang dan melihat di
mana Ia tinggal, dan mereka tinggal bersama
Dia hari itu. Karenawaktu itu adalah kira-kira
jam yang kesepuluh.
43:1:40 Satu dari kedua murid yang mende-
ngar Yohanes, danmengikuti Dia, adalah An-
dreas, saudaranya Simon Petrus.
43:1:41 Ia pertama-tama menemukan
saudaranya sendiri, Simon, dan berkata
kepadanya, Kami sudah menemukan Mesias,
yang sesudah diterjemahkan adalah Kristus.
43:1:42 Dan ia membawa dia kepada Yesus.
Dan ketika Yesus memandang dia, Ia berkata,
Engkau adalah Simon, putra Yunus: eng-
kau akan disebut Kefas, yang sesudah diter-
jemahkan adalah, Sebuah batu.
43:1:43 ¶Hari berikutnya Yesus mau pergi
ke Galilea, dan Ia mendapatkan Filipus, dan
berkata kepadanya, Ikutlah Aku.
43:1:44 Adapun Filipus adalah dari Betsaida,
dari kotanya Andreas dan Petrus.
43:1:45 Filipus mendapatkan Natanael, dan
berkata kepadanya, Kami sudah mendapati
Dia, yang tentangNya ditulis oleh Musa
dalam Hukum dan oleh Nabi-nabi, Yesus
dari Nazaret, putra Yusuf.
43:1:46 Dan Natanael berkata kepadanya,
Dapatkah ada sesuatu yang baik datang
dari Nazaret? Filipus berkata kepadanya,
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YOHANES 3
Datanglah dan lihatlah.
43:1:47 Yesus melihat Natanael mendatangi
Dia, dan berkata tentang dia, Lihatlah seo-
rang Israel sejati, di dalamnya tidak ada tipu
muslihat!
43:1:48 Natanael berkata kepadaNya, Dari
manakah Engkau mengenal aku? Yesus men-
jawab dan berkata kepadanya, Sebelum Fili-
pus memanggil engkau, ketika engkau ada di
bawah pohon ara, Aku melihat engkau.
43:1:49 Natanael menjawab dan berkata
kepadaNya, Rabbi, Engkau adalah Putra Elo-
him, Engkau adalah Raja Israel.
43:1:50 Jawablah Yesus dan berkata
kepadanya, Oleh karena Aku berkata kepada
engkau, Aku melihat engkau di bawah po-
hon ara, percayakah engkau? Engkau akan
melihat hal-hal yang lebih hebat daripada ini.
43:1:51 Dan Ia berkata kepadanya, Sungguh-
sungguh Aku berkata kepadamu, Pada masa
depan kamu akan melihat Surga terbuka, dan
malaikat-malaikat Elohim naik dan turun di
atas Putra manusia.
43:2:1 ¶Dan pada hari yang ketiga ada
pernikahan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus
ada di situ.
43:2:2 Dan baik Yesus, maupun murid-
muridNya dipanggil ke pernikahan itu.
43:2:3 Dan ketika mereka kekurangan
anggur, ibuNya Yesus berkata kepadaNya,
Mereka tidak mempunyai anggur lagi.
43:2:4 Yesus berkata kepadanya, Apakah
sangkutan Aku dengan engkau, perempuan?
saatKu belum tiba.
43:2:5 IbuNya berkata kepada pelayan-
pelayan, Apa saja yang dikatakanNya
kepadamu, perbuatlah.
43:2:6 Dan ada ditempatkan di situ enam tem-
payan batu, sesuai dengan adat pemurnian
orang-orang Yahudi, masing-masing isinya
dua atau tiga metretas.
43:2:7 Yesus berkata kepada mereka, Isilah
tempayan-tempayan itu dengan air. Dan
mereka mengisinya sampai ke mulutnya.
43:2:8 Dan Ia berkata kepada mereka, Ce-
dokkanlah sekarang, dan bawalah kepada

kepala perjamuan. Dan mereka mem-
bawanya.
43:2:9 Ketika kepala perjamuan itu menge-
cap air yang sudah dijadikan anggur itu, dan
tidak tahu dari mana asalnya: (tetapi pelayan-
pelayan yang mencedokkan air itu tahu;)
kepala perjamuan itu memanggil mempelai
laki-laki,
43:2:10 dan berkata kepadanya, Setiap orang
pada permulaan menghidangkan anggur
yang baik, dan ketika orang-orang banyak
minum, barulah yang lebih buruk, tetapi eng-
kau menyimpan anggur yang baik sampai
sekarang.
43:2:11 Permulaan mukjizat-mukjizat ini di-
lakukan Yesus di Kana di Galilea, dan meny-
atakan kemuliaanNya; dan murid-muridNya
percaya kepadaNya.
43:2:12 ¶Sesudah ini Ia pergi turun ke
Kapernaum, Ia, dan ibuNya, dan saudara-
saudaraNya, dan murid-muridNya: dan
mereka tinggal di sana tidak banyak hari
lamanya.
43:2:13 ¶Dan perayaan Pelewatan orang-
orang Yahudi sudah dekat, dan Yesus naik ke
Yerusalem,
43:2:14 dan mendapati di Bait Suci mereka
yang menjual lembu-lembu dan domba-
domba dan merpati-merpati, dan penukar-
penukar uang sedang duduk:
43:2:15 dan ketika Ia sudah membuat cam-
buk dari tali-tali kecil, Ia mengusir mereka se-
mua dari Bait Suci, dan domba-domba, dan
lembu-lembu itu; dan menumpahkan uang
penukar-penukar uang itu, danmembalikkan
meja-meja;
43:2:16 dan berkata kepada mereka yang
menjual merpati-merpati, Ambillah barang-
barang ini dari sini; janganlah membuat
rumah BapaKu menjadi sebuah rumah da-
gangan.
43:2:17 Dan murid-muridNya mengingat
bahwa ada tertulis, Semangat rumah Engkau
sudah melahap Aku.
43:2:18 ¶Lalu jawablah orang-orang Yahudi
dan berkata kepadaNya, Tanda apakah Eng-
kau perlihatkan kepada kami, dengan melihat
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4 YOHANES
bahwa Engkau berbuat hal-hal ini?
43:2:19 Yesus menjawab dan berkata kepada
mereka, Runtuhkanlah Bait ini, dan dalam
tiga hari Aku akan membangunnya.
43:2:20 Lalu berkatalah orang-orang Yahudi,
Empat puluh enam tahun lamanya untuk
membangun Bait ini, dan akankah Engkau
mendirikannya dalam tiga hari?
43:2:21 Tetapi Ia berkata tentang Bait yang
adalah tubuhNya.
43:2:22 Oleh karena itu ketika Ia sudah
bangkit dari antara orang-orang mati, murid-
muridNya teringat bahwa Ia pernah me-
ngatakan ini kepada mereka; dan mereka
memercayai Tulisan Suci, dan perkataan
yang dikatakan Yesus itu.
43:2:23 ¶Lalu ketika Ia ada di Yerusalem
pada hari Pelewatan, pada hari perjamuan
itu, banyak orang percaya kepada namaNya,
ketika mereka melihat mukjizat-mukjizat
yang dilakukanNya.
43:2:24 Tetapi Yesus tidak mempercayakan
diriNya kepada mereka, sebab Ia mengenal
semua orang,
43:2:25 dan tidak perlu bahwa seseorang
bersaksi tentang manusia: sebab Ia sudah
mengetahui apa yang ada di dalam manusia.
43:3:1 ¶Pernah ada seorang lelaki dari go-
longan Farisi, yang bernama Nikodemus, se-
orang penguasa orang-orang Yahudi:
43:3:2 orang itu datang kepada Yesus pada
waktu malam, dan berkata kepadaNya, Rabi,
kami tahu bahwa Engkau adalah seorang
guru yang datang dari Elohim: karena tidak
ada orang yang dapat melakukan mukjizat-
mukjizat yang Engkau lakukan ini, kecuali
Elohim menyertai dia.
43:3:3 Yesus menjawab dan berkata
kepadanya, Sungguh-sungguh Aku berkata
kepada engkau, Kecuali seseorang dilahirkan
kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elo-
him.
43:3:4 Nikodemus berkata kepadaNya,
Bagaimanakah seorang dapat dilahirkan
waktu ia tua? dapatkah ia masuk kedua
kalinya ke dalam rahim ibunya dan di-
lahirkan?

43:3:5 Yesus menjawab, Sungguh-sungguh
Aku berkata kepada engkau, Kecuali seseo-
rang dilahirkan dari air dan Roh ia tidak dapat
masuk ke dalam kerajaan Elohim.
43:3:6 Apa yang dilahirkan dari daging adalah
daging, dan itu yang dilahirkan dari Roh
adalah roh.
43:3:7 Janganlah heran bahwa Aku berkata
kepada engkau, Kamu harus dilahirkan kem-
bali.
43:3:8 Angin bertiup ke mana ia mau, dan
engkau mendengar bunyinya, tetapi tidak da-
pat tahu dari mana ia datang dan ke mana
ia pergi: demikianlah setiap orang yang lahir
dari Roh.
43:3:9 Nikodemus menjawab dan berkata
kepadaNya, Bagaimanakah mungkin hal-hal
ini terjadi?
43:3:10 Yesus menjawab dan berkata
kepadanya, Apakah engkau adalah guru dari
Israel, dan tidak tahu hal-hal ini?
43:3:11 Sungguh-sungguh Aku berkata
kepada engkau, Kami katakan hal-hal yang
kami ketahui, dan bersaksi tentang hal-hal
yang sudah kami lihat; dan kamu tidak mene-
rima kesaksian kami.
43:3:12 Jikalau Aku memberitahu kamu
hal-hal duniawi, dan kamu tidak percaya,
bagaimanakah kamu akan percaya jikalau
Aku memberitahu kamu tentang hal-hal Sur-
gawi?
43:3:13 Dan tak ada seorangpun yang sudah
naik ke Surga, kecuali Ia yang sudah turun
dari Surga, yaitu Putra manusia yang sedang
ada di Surga.
43:3:14 Dan seperti Musa mengangkat ular
di daerah liar, demikian juga Putra manusia
harus diangkat:
43:3:15 supaya barangsiapa yang percaya
kepadaNya tidak akan musnah, tetapi mem-
punyai hidup yang kekal.
43:3:16 ¶Karena Elohim sedemikian menga-
sihi dunia ini, sehingga Ia sudah memberikan
Putra kandungNya yang tunggal, supaya ba-
rangsiapa yang percaya kepadaNya tidak akan
musnah, tetapi mempunyai hidup yang kekal.
43:3:17 Sebab Elohim tidak mengutus
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YOHANES 5
PutraNya ke dalam dunia untuk
menghukumkan dunia, tetapi supaya dunia
melalui Dia dapat diselamatkan.
43:3:18 Ia yang percaya kepadaNya adalah
tidak terhukum: tetapi ia yang belum per-
caya adalah sudah terhukum, karena ia belum
percaya kepada nama Putra kandung tunggal
Elohim.
43:3:19 Dan ini adalah penjatuhan hukuman
itu, bahwa terang sudah datang ke dalam
dunia, dan manusia mengasihi kegelapan
daripada terang, karena kelakuan-kelakuan
mereka adalah jahat.
43:3:20 Karena setiap orang yang berbuat
kejahatan membenci terang, dan juga tidak
datang kepada terang, supaya kelakuan-
kelakuannya tidak ditegur.
43:3:21 Tetapi ia yang berbuat kebenaran
datang kepada terang, supaya kelakuan-
kelakuannnya dapat dinyatakan, bahwa
mereka dikerjakan dalam Elohim.
43:3:22 ¶Sesudah hal-hal ini datanglah Yesus
dan murid-muridNya ke dalam tanah Yudea;
dan di sana Ia meneruskan bersama mereka
dan membaptis.
43:3:23 Dan Yohanes juga membaptis di
Ainon dekat Salim, karena ada banyak air di
situ: dan mereka datang dan dibaptis.
43:3:24 Sebab Yohanes belum dijebloskan ke
dalam penjara.
43:3:25 ¶Lalu terjadilah suatu pertanyaan
di antara beberapa murid Yohanes bersama
orang-orang Yahudi tentang pemurnian.
43:3:26 Dan mereka datang kepada Yohanes,
dan berkata kepadanya, Rabi, Ia yang dulu
ada bersama engkau di seberang Yordan,
yang terhadapNya engkau menyampaikan
kesaksian, lihatlah, orang itu membaptis, dan
semua orang datang kepadaNya.
43:3:27 Yohanes menjawab dan berkata, Sese-
orang tidak dapat menerima apa-apa, kecuali
itu diberikan kepadanya dari Surga.
43:3:28 Kamu sendiri bersaksi terhadap aku,
bahwa aku sudah berkata, Aku bukan Kristus,
melainkan aku diutus untuk mendahului Dia.
43:3:29 Ia yangmempunyaimempelai perem-
puan adalah mempelai laki-laki: tetapi saha-

bat mempelai laki-laki, yang berdiri danmen-
dengar Dia, sangat bersuka cita oleh karena
suara mempelai laki-laki itu: oleh karena itu
suka citaku ini dipenuhi.
43:3:30 Ia harus bertambah, tetapi aku harus
berkurang.
43:3:31 ¶Ia yang datang dari atas adalah di atas
semua: ia yang datang dari bumi adalah dari
bumi, dan berkata dari bumi: Ia yang datang
dari Surga adalah di atas semua.
43:3:32 Dan apa yang sudah dilihatNya
dan didengarNya, itulah yang disaksikanNya;
dan tidak seorangpun menerima kesaksian-
Nya.
43:3:33 Ia yang sudah menerima kesaksian-
Nya sudah memeteraikan bahwa Elohim
adalah benar.
43:3:34 Karena Ia yang sudah diutus Elohim
mengatakan kata-kata Elohim: karena Elo-
him tidak memberikan Roh dengan peng-
ukuran kepadaNya.
43:3:35 Bapa mengasihi Putra, dan sudah
memberikan segala sesuatu ke dalam tangan-
Nya.
43:3:36 Ia yang percaya kepada Putra itu su-
dah mempunyai hidup yang kekal: dan ia
yang tidakmemercayai Putra tidak akanmeli-
hat hidup; tetapi murka Elohim tetap tinggal
di atasnya.
43:4:1 ¶Oleh karena itu, ketika Tuhan tahu
bagaimana orang-orang Farisi sudah mende-
ngar bahwa Yesus membuat dan membaptis
lebih banyak murid daripada Yohanes,
43:4:2 (walaupun Yesus sendiri tidak mem-
baptis, melainkan murid-muridNya,)
43:4:3 Ia meninggalkan Yudea, dan be-
rangkat lagi ke Galilea.
43:4:4 Dan Ia harus pergi melalui Samaria.
43:4:5 Lalu datanglah Ia pada sebuah kota
Samaria, yang disebut Sikhar, dekat sebidang
tanah yang diberikan Yakub kepada putranya
Yusuf.
43:4:6 Adapun sumur Yakub ada disitu. Oleh
karena itu Yesus, yang sedang letih dari per-
jalananNya, duduk demikian di atas sumur
itu: dan itu adalah kira-kira jam keenam.
43:4:7 Datanglah seorang perempuan dari
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6 YOHANES
Samaria untuk menimba air: Yesus berkata
kepadanya, Berilah Aku minum.
43:4:8 (Karena murid-muridNya sudah be-
rangkat ke kota untuk membeli makanan.)
43:4:9 Lalu berkatalah perempuan Samaria
itu kepadaNya, Bagaimanakah dapat terjadi
bahwa Engkau, seorang Yahudi, meminta
minum dari aku, yang adalah seorang perem-
puan dari Samaria? karena orang-orang
Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang
Samaria.
43:4:10 Yesus menjawab dan berkata
kepadanya, Jikalau engkau mengetahui pem-
berian Elohim, dan siapa yang berkata kepada
engkau, Berilah Aku minum; niscaya eng-
kau sudah meminta kepadaNya, dan Ia sudah
memberi engkau air hidup.
43:4:11 Perempuan itu berkata kepadaNya,
Tuan, Engkau tidak mempunyai apa-apa un-
tuk menimba, dan sumur itu dalam, jadi dari
manakah Engkau mempunyai air hidup itu?
43:4:12 Apakah Engkau lebih besar daripada
bapa kami Yakub, yangmemberi kami sumur
ini, dan sudah minum dari dalamnya sendiri,
dan anak-anaknya, dan ternak-ternaknya?
43:4:13 Yesus menjawab dan berkata
kepadanya, Barangsiapa yang minum dari air
ini akan haus lagi;
43:4:14 tetapi barangsiapa yang minum dari
air yang akan Kuberikan kepadanya tidak
pernah akan haus; tetapi air yang akan Ku-
berikan kepadanya itu akan ada di dalamnya
suatu sumur air yang memancar pada hidup
yang kekal.
43:4:15 Perempuan itu berkata kepadaNya,
Tuan, berilah aku air ini, supaya aku tidak
haus, juga tidak datang ke sini untuk
menimba.
43:4:16 Yesus berkata kepadanya, Pergilah,
panggillah suami engkau, dan datang ke sini.
43:4:17 Perempuan itu menjawab dan
berkata, Aku tidak mempunyai suami. Yesus
berkata kepadanya, Engkau sudah berkata
dengan benar, Aku tidak mempunyai suami:
43:4:18 sebab engkau pernah mempunyai
lima suami, dan ia yang kaupunyai sekarang
bukan suami engkau. Dalam hal itu

kaukatakan dengan benar.
43:4:19 Perempuan itu berkata kepadaNya,
Tuan, aku menyadari bahwa Engkau adalah
seorang nabi.
43:4:20 Bapa-bapa leluhur kami menyembah
dalam gunung ini, dan kamu berkata, bahwa
di Yerusalem adalah tempat di mana orang se-
harusnya menyembah.
43:4:21 Yesus berkata kepadanya, Perem-
puan, percayalah kepada Aku, waktu akan
datang, ketika kamu tidak di gunung ini,
tidak juga di Yerusalem, akan menyembah
Bapa.
43:4:22 Kamu tidak tahu apa yang kamu sem-
bah; kami tahu apa yang kami sembah; sebab
keselamatan adalah dari orang-orang Yahudi.
43:4:23 Tetapi waktu akan datang, dan
sekarang sudah ada, ketika penyembah-
penyembah yang benar akan menyem-
bah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran:
karena Bapa mencari orang demikian untuk
menyembah Dia.
43:4:24 Elohim adalah Roh, dan mereka
yang menyembah Dia, harus menyembah
Dia dalam roh dan dalam kebenaran.
43:4:25 Perempuan itu berkata kepadaNya,
Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang
disebut Kristus; ketika Ia sudah datang Ia akan
memberitahu kita segala hal.
43:4:26 Yesus berkata kepadanya, Aku yang
sedang berbicara kepada engkau adalah Dia.
43:4:27 ¶Dan pada saat ini datanglah murid-
muridNya, dan heranlah mereka bahwa Ia
berbicara dengan perempuan itu; akan tetapi
tak seorangpun berkata, Apakah yang engkau
cari? atau, Mengapakah Engkau berbicara de-
ngan dia?
43:4:28 Maka perempuan itu meninggalkan
tempayannya, dan pergi ke dalam kota itu,
dan berkata kepada orang-orang,
43:4:29 Datanglah, lihatlah seorang manusia
yang memberitahu aku segala sesuatu yang
pernah kuperbuat: bukankah ini Kristus?
43:4:30 Lalu mereka keluar dari kota itu, dan
datang kepadaNya.
43:4:31 Sementara itu murid-muridNya
memohon kepadaNya, dengan berkata,
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Guru, makanlah.
43:4:32 Tetapi Ia berkata kepadamereka, Aku
mempunyai makanan untuk makan yang
kamu tidak tahu.
43:4:33 Oleh karena itu berkatalah murid-
murid itu satu kepada yang lain, Adakah sese-
orang yang sudah memberi Dia makan?
43:4:34 Yesus berkata kepada mereka,
MakananKu adalah untuk melakukan kehen-
dak Dia yang mengutus Aku, dan menyele-
saikan pekerjaanNya.
43:4:35 Bukankah kamu berkata, Masih ada
empat bulan, dan barulah tiba musimmenuai?
Lihatlah, Aku berkata kepadamu, Angkat-
lah matamu dan pandanglah ladang-ladang;
karena mereka sudah putih untuk dituai.
43:4:36 Dan ia yang menuai menerima upah,
dan mengumpulkan buah pada hidup yang
kekal: supaya baik ia yang menabur maupun
ia yang menuai dapat bersukaria bersama-
sama.
43:4:37 Dan di dalam ini peribahasa itu adalah
benar, Satu orang menabur, dan yang lain
menuai.
43:4:38 Aku mengutus kamu menuai apa
yang tidak kamu kerjakan; orang-orang lain
sudah bekerja keras, dan kamu masuk ke
dalam pekerjaan-pekerjaan keras mereka.
43:4:39 ¶Dan banyak orang Samaria dari kota
itu percaya kepadaNya oleh karena perkataan
perempuan itu, yang bersaksi, Ia memberi-
tahu aku segala sesuatu yang pernah kuper-
buat.
43:4:40 Jadi ketika orang-orang Samaria
itu datang kepadaNya, mereka meminta
kepadaNya bahwa Ia menumpang bersama
mereka; dan Ia berdiam di sana dua hari.
43:4:41 Dan banyak orang lagi percaya karena
perkataanNya sendiri;
43:4:42 dan berkata kepada perempuan itu,
Sekarang kami percaya, bukan karena pem-
bicaraan engkau: sebab kami sendiri su-
dah mendengar Dia, dan tahu bahwa ini
benar-benar adalah Sang Kristus, Juru Sela-
mat dunia.
43:4:43 ¶Adapun sesudah dua hari Ia be-
rangkat dari sana, dan pergi ke dalam Galilea.

43:4:44 Karena Yesus sendiri bersaksi bahwa
seorang nabi tidak mempunyai penghor-
matan di dalam negerinya sendiri.
43:4:45 Lalu ketika Ia datang ke dalamGalilea,
orang-orang Galilea menerima Dia, dengan
sudah melihat segala hal yang dilakukanNya
di Yerusalem pada perjamuan: karenamereka
juga pergi ke perjamuan itu.
43:4:46 ¶Jadi Yesus datang lagi ke Kana di
Galilea, di mana Ia membuat air menjadi
anggur. Dan ada di sana seorang bang-
sawan tertentu, yang putranya sedang sakit di
Kapernaum.
43:4:47 Ketika ia mendengar bahwa Yesus su-
dah keluar dari Yudea ke dalam Galilea, ia
pergi kepadaNya, dan meminta kepadaNya
bahwa Ia datang turun, dan menyembuhkan
putranya; karena ia hampir mati.
43:4:48 Lalu berkatalah Yesus kepadanya,
Kecuali kamu melihat tanda-tanda dan
keajaiban-keajaiban, kamu tidak akan per-
caya.
43:4:49 Bangsawan itu berkata kepadaNya,
Tuan, turunlah sebelum anakku mati.
43:4:50 Yesus berkata kepadanya, Pergilah,
putra engkau hidup. Dan orang itu memer-
cayai perkataan yang baru dikatakan Yesus
kepadanya, dan ia pergi.
43:4:51 Dan sambil ia turun, pelayan-
pelayannya menemui dia, dan memberitahu
dia, dengan berkata, Putra engkau hidup.
43:4:52 Lalu ia meminta keterangan dari
mereka jam berapa ia mulai sembuh. Dan
mereka berkata kepadanya, Kemarin pada
jam ketujuh demam itu keluar dari dia.
43:4:53 Maka ayah itu mengetahui bahwa itu
adalah pada jam yang sama itu, yang di dalam-
nya Yesus berkata kepadanya, Putra engkau
hidup. Dan ia sendiri percaya, dan seluruh
rumah tangganya.
43:4:54 Inilah lagi mukjizat kedua yang di-
lakukan Yesus, ketika ia keluar dari Yudea ke
Galilea.
43:5:1 ¶Sesudah ini ada perjamuan orang-
orang Yahudi; dan Yesus naik ke Yerusalem.
43:5:2 ¶Adapun di Yerusalem di sebelah pasar
domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa
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8 YOHANES
Ibrani disebut Betesda, dengan mempunyai
lima serambi.
43:5:3Dalam serambi-serambi ini berbaringlah
banyak sekali orang lemah, buta, timpang, ke-
layuan, sedang menunggu guncangan air itu.
43:5:4 Sebab suatu malaikat turun pada
musim tertentu ke dalam kolam itu, dan
menggolakkan air itu; lalu barangsiapa
yang pertama sesudah pergolakan air itu
melangkah ke dalamnya dibuat sembuh dari
penyakit apa saja yang ada padanya.
43:5:5 Dan seorang manusia tertentu ada di
situ, yang sudah mempunyai kelemahan ke-
sehatan selama tiga puluh delapan tahun.
43:5:6 Ketika Yesus melihat dia berbaring,
dan mengetahui bahwa ia sudah lama sekali
dalam keadaan itu, Ia berkata kepadanya,
Maukah engkau dibuat sehat?
43:5:7 Orang lemah itu menjawab Dia, Tuan,
aku tidak mempunyai seorangpun, ketika
air itu bergolak, untuk memasukkan aku ke
dalam kolam itu: tetapi, sambil aku datang,
orang lain melangkah turun mendahului aku.
43:5:8 Yesus berkata kepadanya, Bangunlah,
angkatlah tempat tidur engkau, dan berjalan-
lah.
43:5:9 Dan seketika itu orang itu dijadikan
sehat, dan mengangkat tempat tidurnya, dan
berjalan kaki.
¶Dan hari yang sama itu adalah hari Sabat.
43:5:10Oleh karena itu, orang-orang Yahudi
berkata kepada ia yang baru disembuhkan itu,
Ini adalah hari Sabat: tidak sah bagi engkau
mengangkat tempat tidur engkau.
43:5:11 Ia menjawab mereka, Ia yang mem-
buat aku sembuh, yang sama itu berkata
kepadaku, Angkatlah tempat tidur engkau,
dan berjalanlah.
43:5:12 Lalu bertanyalah mereka kepadanya,
Orang yang manakah itu yang berkata
kepada engkau, Angkatlah tempat tidur eng-
kau, dan berjalanlah?
43:5:13 Dan ia yang baru disembuhkan itu
belum tahu siapa itu: sebab Yesus sudah me-
mindahkan diriNya dari sana, dengan ada
orang banyak di tempat itu.
43:5:14 Sesudah ini Yesus mendapati dia di

dalam Bait, dan berkata kepadanya, Lihatlah,
engkau sudah dibuat sehat: janganlah berdosa
lagi, supaya tidak terjadi kepada engkau suatu
hal yang lebih buruk lagi.
43:5:15 Orang itu berangkat, dan memberi-
tahu orang-orang Yahudi bahwa itu adalah
Yesus yang sudah membuat dia sembuh.
43:5:16 Dan oleh karena itu orang-orang
Yahudi menganiayai Yesus, dan mencari ke-
sempatan untuk membunuh Dia, karena Ia
melakukan hal-hal ini pada hari Sabat.
43:5:17 Tetapi Yesus menjawab mereka, Ba-
paKu bekerja sampai sekarang, dan Aku be-
kerja.
43:5:18 Oleh karena itu orang-orang Yahudi
lebih lagi mencari kesempatan untuk mem-
bunuh Dia, sebab Ia tidak hanya melang-
gar Sabat, tetapi juga berkata bahwa Elohim
adalah BapaNya, dengan demikian Ia mem-
buat diriNya sama dengan Elohim.
43:5:19 ¶Lalu jawablah Yesus dan berkata
kepada mereka, Sungguh-sungguh Aku
berkata kepadamu, Putra tidak dapat berbuat
apa-apa dari diriNya sendiri, kecuali apa yang
dilihatNya diperbuat Bapa: karena hal-hal
apa saja yang diperbuatNya, hal-hal ini juga
diperbuat Putra demikian.
43:5:20 Karena Bapa mencintai Putra, dan
memperlihatkan kepada Dia segala sesuatu
yang diperbuatNya sendiri, dan Ia akanmem-
perlihatkan kepadaNya pekerjaan-pekerjaan
yang lebih besar daripada ini, supaya kamu
dapat kagum.
43:5:21 Karena seperti Bapa membangkitkan
orang-orangmati danmenghidupkanmereka,
demikian juga Putramenghidupkan siapapun
yang Ia mau.
43:5:22 Karena Bapa tidak menghakimi se-
orangpun, tetapi sudah menyerahkan segala
penghakiman kepada Putra:
43:5:23 supaya semua orang menghormati
Putra, sama seperti mereka menghormati
Bapa. Ia yang tidak menghormati Putra tidak
menghormati Bapa yang mengutus Dia itu.
43:5:24 Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu, Ia yang mendengarkan firmanku,
dan percaya kepada Ia yang mengutus Aku,

Hak cipta dilindungi undang-undang.



YOHANES 9
sudah mempunyai hidup yang kekal, dan
tidak akan datang ke dalam penjatuhan huku-
man, tetapi sudah lewat dari maut ke hidup.
43:5:25 Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu, Waktu sedang datang, dan
sekarang ada, ketika orang-orang mati akan
mendengar suara Putra Elohim, dan mereka
yang mendengarkan Dia akan hidup.
43:5:26 Karena seperti Bapa mempunyai
hidup dalam diriNya, demikian juga Ia su-
dah memberi kepada Putra untuk mempu-
nyai hidup dalam diriNya;
43:5:27 dan sudah memberi Dia kuasa melak-
sanakan penghakiman juga, karena Ia adalah
Putra manusia.
43:5:28 Janganlah kagum akan ini, karena
waktu sedang datang yang di dalamnya se-
mua orang yang ada di dalam kuburan-
kuburan akan mendengar suaraNya,
43:5:29 dan akan keluar; mereka yang sudah
berbuat baik, pada kebangkitan hidup; dan
mereka yang sudah berbuat jahat, pada ke-
bangkitan penjatuhan hukuman.
43:5:30 ¶Aku tidak dapat berbuat apa-apa
dari diriKu sendiri; sebagaimana Aku mende-
ngar Aku menghakimi, dan penghakimanKu
adalah adil; karena Aku tidak mencari kehen-
dakKu sendiri, tetapi kehedak Bapa yang su-
dah mengutus Aku.
43:5:31 Jikalau Aku bersaksi tentang diriKu
sendiri, kesaksianKu adalah tidak benar.
43:5:32 Ada orang lain yang bersaksi tentang
Aku, dan Aku tahu bahwa kesaksian yang di-
saksikannya tentang Aku adalah benar.
43:5:33 Kamu sudah menyuruh orang kepada
Yohanes, dan ia sudah bersaksi tentang kebe-
naran.
43:5:34 Tetapi Aku tidakmenerima kesaksian
dari manusia: tetapi hal-hal ini Kukatakan, su-
paya kamu dapat diselamatkan.
43:5:35 Ia adalah cahaya yang berkobar dan
bersinar, dan kamu pernah rela bersuka cita
untuk semusim dalam terangnya.
43:5:36 Tetapi Aku mempunyai kesaksian
yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes:
karena pekerjaan-pekerjaan yang diberi
Bapa kepada Aku untuk menyelesaikannya,

yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Kuperbuat,
bersaksi tentang Aku, bahwa Bapa sudah
mengutus Aku.
43:5:37 Dan Bapa sendiri, yang sudah
mengutus Aku, sudah bersaksi tentang Aku.
Kamu tidak pernah mendengar suaraNya,
juga tidak pernah melihat bentukNya.
43:5:38 Dan kamu tidak mempunyai firman-
Nya menetap di dalam kamu, karena Dia
yang sudah diutusNya, Dia tidak kamu per-
cayai.
43:5:39 Selidikilah Tulisan-tulisan Suci; se-
bab di dalam Dia kamu berpikir bahwa kamu
mempunyai hidup yang kekal: dan mereka
adalah mereka yang bersaksi tentang Aku.
43:5:40 Dan kamu tidak mau datang
kepadaKu supaya kamu dapat mempunyai
hidup.
43:5:41 Aku tidak menerima kehormatan dari
manusia.
43:5:42 Tetapi aku mengenal kamu, bahwa
kamu tidak mempunyai kasih Elohim di
dalam kamu.
43:5:43 Aku datang dalam nama BapaKu, dan
kamu tidak menerima Aku: jikalau orang lain
akan datang dalam namanya sendiri, dia akan
kamu terima.
43:5:44 Bagaimanakah dapat kamu percaya,
yang menerima kehormatan satu dari yang
lain, dan tidak mencari kehormatan yang
datang dari Elohim saja?
43:5:45 Janganlah berpikir bahwa Aku akan
menuduh kamu kepada Bapa: ada yang men-
dakwa kamu, yaitu Musa, yang kepadanya
kamu percayai.
43:5:46 Karena jikalau kamu memercayai
Musa, kamu akan memercayai Aku: karena
ia menulis tentang Aku.
43:5:47 Tetapi jikalau kamu tidak memer-
cayai tulisan-tulisan dia, bagaimanakah dapat
kamu memercayai perkataan-perkataan Aku?
43:6:1 ¶Sesudah hal-hal ini Yesus pergi ke
seberang danau Galilea, yang adalah danau
Tiberias.
43:6:2 Dan sangat banyak orang mengikuti
Dia, karena mereka melihat mukjizat-
mukjizatNya yang diperbuatNya atas mereka
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yang sakit.
43:6:3 Dan Yesus pergi naik ke sebuah gu-
nung, dan di situ Ia duduk bersama murid-
muridNya.
43:6:4 Dan Pelewatan, perjamuan orang-
orang Yahudi, sudah dekat.
43:6:5 Lalu ketika Yesus mengangkat
mataNya, dan melihat sekelompok besar
datang kepadaNya, Ia berkata kepada Filipus,
Di manakah akan kita beli roti-roti, supaya
orang-orang ini dapat makan?
43:6:6 Dan ini dikatakanNya untuk menguji
dia: karena Ia sendiri sudah tahu apa yang
akan diperbuatNya.
43:6:7 Filipus menjawab Dia, Roti senilai dua
ratus dinar tidak cukup untuk mereka, supaya
setiap orang dari mereka dapat mengambil
sedikit.
43:6:8 Salah satu dari murid-muridNya, An-
dreas, saudaranya Simon Petrus, berkata
kepadaNya:
43:6:9 ada seorang pemuda di sini, yangmem-
punyai lima roti barli dan dua ekor ikan yang
kecil: tetapi apakah artinya itu di antara begitu
banyak orang?
43:6:10 Dan Yesus berkata, Buatlah orang-
orang itu duduk. Adapun banyak rumput di
tempat itu. Jadi orang-orang lelaki itu duduk,
jumlah mereka kira-kira lima ribu orang.
43:6:11 Dan Yesus mengambil roti-roti itu;
dan ketika Ia mengucapkan syukur, Ia
membagi-bagikannya kepada murid-murid,
dan murid-murid itu kepada mereka yang
duduk; dan demikian juga dari ikan-ikan itu
sebanyak mereka mau.
43:6:12 Ketika mereka sudah kenyang,
Ia berkata kepada murid-muridNya,
Kumpulkanlah pecahan-pecahan yang ter-
sisa, supaya tidak ada yang musnah.
43:6:13 Oleh karena itu mereka
mengumpulkannya, dan mengisi dua belas
bakul dengan pecahan-pecahan dari kelima
bungkal roti barli itu, yang tersisa berlimpah-
limpah bagi mereka yang sudah makan.
43:6:14 Lalu orang-orang itu, ketika mereka
melihat mukjizat yang baru dilakukan Yesus,
berkata, Ini adalah benar-benar nabi itu yang

akan datang ke dalam dunia.
43:6:15 Oleh karena itu ketika Yesus
menyadari bahwa mereka akan datang dan
mengambil Dia dengan paksa, untuk mem-
buat Dia seorang raja, Ia berangkat lagi ke
sebuah gunung seorang diri.
43:6:16 ¶Dan ketika sore sudah datang,
murid-muridNya pergi turun ke danau,
43:6:17 dan memasuki sebuah perahu, dan
pergi menyeberang danau itu menuju Kaper-
naum. Dan kegelapan sudah ada, dan Yesus
belum datang kepada mereka.
43:6:18 Dan danau itu bergelora oleh karena
angin kencang yang bertiup.
43:6:19 Jadi ketika mereka sudah berdayung
kira-kira dua puluh lima atau tiga puluh sta-
dion, mereka melihat Yesus berjalan di atas
danau itu, dengan mendekati perahu: dan
mereka ketakutan.
43:6:20 Tetapi Ia berkata kepada mereka, Ini
adalah Aku; janganlah takut.
43:6:21 Lalu mereka dengan rela menerima
Dia ke dalam perahu; dan seketika itu perahu
itu ada di darat di mana mereka pergi.
43:6:22 ¶Keesokan harinya, ketika orang-
orang yang berdiri di seberang laut melihat
bahwa tidak ada perahu lagi di sana, kecuali
satu yang sudah dimasuki murid-muridNya
itu, dan bahwa Yesus tidak pergi bersama
murid-muridNya ke dalam perahu itu, tetapi
bahwamurid-muridNya berangkat sendirian;
43:6:23 (meskipun demikian ada perahu-
perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tem-
pat di mana mereka makan roti itu, sesudah
Tuhan mengucapkan syukur:)
43:6:24 oleh karena itu ketika masyarakat
melihat bahwa Yesus tidak ada di situ,
maupun murid-muridNya tidak, mereka
juga naik perahu, dan datang keKapuernaum,
dengan mencari Yesus.
43:6:25 Dan ketika mereka mendapatkan
Dia di seberang danau itu, mereka berkata
kepadaNya, Rabi, bilamanakah engkau
datang ke sini?
43:6:26 Yesus menjawab mereka dan berkata,
Sungguh-sungguh Aku berkata kepadamu,
Kamu mencari Aku, bukan karena kamu
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melihat mukjizat-mukjizat, tetapi karena
kamu sudah makan dari bungkal-bungkal roti
itu, dan dikenyangkan.
43:6:27 Janganlah berusaha untuk makanan
yang akan musnah, melainkan untuk
makanan yang terus bertahan pada hidup
yang kekal, yang akan diberikan oleh Pu-
tra manusia kepada kamu: karena Dia sudah
dimeteraikan oleh Elohim Bapa.
43:6:28 Lalu berkatalah mereka kepadaNya,
Apakah yang harus kami perbuat supaya kami
dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Elo-
him?
43:6:29 Yesus menjawab dan berkata kepada
mereka, Ini adalah pekerjaan Elohim, bahwa
kamu percaya kepada Dia yang sudah diutus-
Nya.
43:6:30 Oleh karena itu mereka berkata
kepadaNya, Maka tanda apakah yang Kau-
perlihatkan, supaya kami dapat melihat, dan
memercayai engkau? apakah yang Engkau
kerjakan?
43:6:31 Bapa-bapa luluhur kami makan
manna di gurun pasir; seperti ada tertulis, Ia
memberi mereka roti dari Surga untuk di-
makan.
43:6:32 Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Sungguh-sungguh Aku berkata kepadamu,
Musa tidak memberi kamu roti dari Surga itu;
melainkan BapaKulah yang memberi kamu
roti yang benar dari Surga.
43:6:33 Karena roti Elohim adalah Ia yang
turun dari Surga, dan memberikan hidup
kepada dunia.
43:6:34 Lalu berkatalah mereka kepadaNya,
Tuhan, untuk selama-lamanya berilah kami
roti ini.
43:6:35 Dan Yesus berkata kepada mereka,
Akulah roti hidup: ia yang datang kepadaKu
tidak pernah akan lapar; dan ia yang percaya
kepadaKu tidak pernah akan haus.
43:6:36 Tetapi Aku sudah berkata kepadamu,
Bahwa kamupun sudah melihat Aku, dan
tidak percaya.
43:6:37 Semua yang diberikan Bapa
kepadaKu akan datang kepadaKu; dan ia
yang datang kepadaKu sama sekali tidak akan

Aku usir ke luar.
43:6:38 Karena Aku turun dari Surga,
bukan untukmelakukan kehendakKu sendiri,
melainkan kehendak Ia yang mengutus Aku.
43:6:39 Dan ini adalah kehendak Bapa yang
sudahmengutus Aku, bahwa dari semua yang
diberikanNya kepadaKu tidak akan ada yang
Aku hilangkan, tetapi akan membangkitkan-
nya lagi pada hari terakhir.
43:6:40 Dan ini adalah kehendak Dia yang
mengutus Aku, bahwa setiap orang yang
melihat Putra, dan percaya kepadaNya, mem-
punyai hidup yang kekal: dan Aku akan
membangkitkan dia pada hari terakhir.
43:6:41 ¶Lalu orang-orang Yahudi itu meng-
gerutu tentangDia, karena Ia berkata, Akulah
roti yang sudah turun dari Surga.
43:6:42 Dan mereka berkata, Bukankah ini
Yesus, putra Yusuf, yang ayahNya dan ibu-
Nya kita kenal? jadi bagaimanakah Ia dapat
berkata ini, Aku sudah turun dari Surga?
43:6:43 Oleh karena itu Yesus menjawab
dan berkata kepada mereka, Janganlah meng-
gerutu di antara diri kamu.
43:6:44 Tak seorangpun dapat datang
kepadaKu, kecuali Bapa yang mengutus Aku
menarik dia: dan Aku akan membangkitkan
dia pada hari terakhir.
43:6:45 Ada tertulis dalam nabi-nabi, Dan
mereka semua akan diajar oleh Elohim. Oleh
karena itu setiap orang yang sudah mende-
ngarkan, dan sudah belajar dari Bapa, datang
kepadaKu.
43:6:46 Bukan bahwa seseorang pernah meli-
hat Bapa, kecuali Ia yang adalah dari Elohim,
Ia pernah melihat Bapa.
43:6:47 Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu, Ia yang percaya kepada Aku su-
dah mempunyai hidup yang kekal.
43:6:48 Akulah roti hidup itu.
43:6:49 Bapa-bapa leluhurmu makan manna
di daerah liar, dan mereka sudah mati.
43:6:50 Ini adalah roti yang turun dari Surga,
supaya seseorang dapat makan dari padanya,
dan tidak mati.
43:6:51 Akulah roti hidup yang sudah turun
dari Surga: jika seseorang makan dari roti ini,
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12 YOHANES
ia akan hidup untuk selama-lamanya: dan roti
yang akan Kuberikan itu adalah dagingKu,
yang akan Kuberikan untuk hidup dunia.
43:6:52 ¶Oleh karena itu orang-orang
Yahudi bertengkar di antara diri mereka, de-
ngan berkata, Bagaimanakah orang ini dapat
memberi kami dagingNya untuk dimakan?
43:6:53 Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Sungguh-sungguh Aku berkata kepadamu,
Kecuali kamu memakan daging Putra manu-
sia itu, dan meminum darahNya, kamu tidak
mempunyai hidup di dalammu.
43:6:54 Barangsiapa memakan dagingKu,
dan meminum darahKu, sudah mempunyai
hidup yang kekal; dan Aku akan membang-
kitkan dia pada hari terakhir.
43:6:55 Karena dagingKu adalah benar-benar
makanan, dan darahKu adalah benar-benar
minuman.
43:6:56 Ia yang memakan dagingKu, dan
meminum darahKu, berdiam di dalam Aku,
dan Aku di dalam dia.
43:6:57 Seperti Bapa yang hidup sudah
mengutus Aku, dan Aku hidup oleh Bapa:
demikian juga ia yang memakan Aku, ia pula
akan hidup oleh Aku.
43:6:58 Ini adalah roti yang sudah turun
dari Surga itu: bukan seperti bapa-bapa
leluhurmu pernah makan manna, dan sudah
mati: ia yang makan roti ini akan hidup un-
tuk selama-lamanya.
43:6:59 Hal-hal ini dikatakanNya dalam sina-
goge, sambil Ia mengajar di Kapernaum.
43:6:60 ¶Oleh karena itu banyak dari murid-
muridNya, ketika mereka mendengar ini,
berkata, Ini adalah perkataan yang keras; sia-
pakah yang dapat mendengarkan Dia?
43:6:61 Ketika Yesus mengetahui dalam
diriNya bahwa murid-muridNya meng-
gerutu tentang hal itu, Ia berkata kepada
mereka, Apakah ini menyakiti hatimu?
43:6:62 Dan bagaimanakah jikalau kamu akan
melihat Putra manusia naik ke tempat di
mana Ia ada sebelumnya?
43:6:63 Adalah roh yangmenghidupkan; dag-
ing tidak beruntung sama sekali: kata-kata
yang Kukatakan kepadamu, adalah roh dan

adalah hidup.
43:6:64 Tetapi ada sebagian dari kamu yang
tidak percaya. Karena Yesus mengetahui dari
semula siapakah mereka yang tidak percaya,
dan siapakah yang akan mengkhianati Dia.
43:6:65 Dan Ia berkata, Oleh karena itu
berkatalah Aku kepadamu, bahwa tak seo-
rangpun dapat datang kepadaKu, kecuali itu
diberikan kepadanya dari BapaKu.
43:6:66 ¶Dari waktu itu banyak dari murid-
muridNya berbalik ke belakang, dan tidak
berjalan lagi bersama Dia.
43:6:67 Lalu berkatalah Yesus kepada kedua
belas murid, Maukah kamu juga pergi?
43:6:68 Lalu Simon Petrus menjawab Dia,
Tuhan, kepada siapakah akan kami pergi?
Engkau mempunyai perkataan-perkataan
hidup yang kekal.
43:6:69 Dan kami percaya dan adalah pasti
bahwa Engkau adalah Kristus itu, Putra dari
Elohim yang hidup.
43:6:70 Yesus menjawab mereka, Bukankah
Aku sudah memilih kamu kedua belas orang,
dan satu dari kamu adalah seorang demon?
43:6:71 Ia berkata tentang Yudas Iskariot
putra Simon: karena adalah ia yang siap
mengkhianati Dia, dengan sudah menjadi
salah satu dari kedua belas itu.
43:7:1 ¶Sesudah hal-hal ini Yesus berjalan di
Galilea: sebab Ia tidak mau berjalan di Yudea,
karena orang-orang Yahudi mencari kesem-
patan untuk membunuh Dia.
43:7:2 Adapun Perjamuan Tabernakel-
tabernakel orang-orang Yahudi sudah dekat.
43:7:3 Oleh karena itu, saudara-saudaraNya
berkata kepadaNya, Berangkatlah dari sini,
dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid
Engkau juga dapat melihat pekerjaan-
pekerjaan yang Engkau perbuat.
43:7:4 Karena tak seorangpun berbuat apa-
apa secara rahasia, dan Ia sendiri bermaksud
dikenal secara terbuka. Jika Engkau berbuat
hal-hal ini, perlihatkanlah diri Engkau kepada
dunia.
43:7:5 Karena saudara-saudaraNya juga tidak
percaya kepadaNya.
43:7:6 Lalu Yesus berkata kepada mereka,
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WaktuKu belum tiba, tetapi waktu kamu se-
lalu siap.
43:7:7 Dunia tidak dapat membenci kamu;
tetapi Aku dibencinya, karena Aku bersaksi
tentangnya, bahwa pekerjaan-pekerjaannya
adalah jahat.
43:7:8 Pergi naiklah kamu ke perjamuan ini:
Aku belum pergi naik ke perjamuan ini;
karena waktuKu belum genap.
43:7:9 Ketika Ia sudah mengatakan kata-kata
ini kepada mereka, Ia berdiam sementara di
Galilea.
43:7:10 Tetapi ketika saudara-saudaraNya su-
dah naik, Ia juga naik ke perjamuan itu,
bukan secara terbuka, tetapi seolah-olah se-
cara rahasia.
43:7:11 Lalu orang-orang Yahudi mencari
Dia di perjamuan itu, dan berkata, Di mana-
kah Dia?
43:7:12 Dan ada banyak bisikan di antara
masyarakat tentang Dia: karena beberapa
orang mengatakan, Ia adalah orang baik:
yang lain berkata, Bukan, melainkan ia
menipu masyarakat.
43:7:13 Meskipun demikian tak seorangpun
berkata secara terbuka tentang Dia karena ke-
takutan kepada orang-orang Yahudi.
43:7:14 ¶Adapun pada kira-kira pertengahan
perjamuan itu Yesus naik ke dalam Bait, dan
mengajar.
43:7:15 Dan orang-orang Yahudi kagum,
dengan berkata, Bagaimanakah orang ini
mengetahui surat-surat, dengan tidak pernah
belajar?
43:7:16 Yesusmenjawabmereka, dan berkata,
AjaranKu bukan milikKu, tetapi milik Dia
yang mengutus Aku.
43:7:17 Jikalau seseorang berkehendak
melakukan kehendak Dia, ia akan menge-
tahui tentang ajaran itu, apakah itu dari Elo-
him, atau apakah Aku berkata dari diriKu.
43:7:18 Ia yang berkata dari dirinya mencari
kemuliaannya sendiri: tetapi ia yang mencari
kemuliaan Dia yang mengutusnya, orang itu
adalah benar, dan tidak ada ketidakbenaran di
dalamnya.
43:7:19 Tidakkah Musa memberi kamu

Hukum, dan walaupun begitu tak seorangpun
di antara kamu mematuhi Hukum? Meng-
apakah kamu berusaha untuk membunuh
Aku?
43:7:20 Masyarakat menjawab dan berkata,
Engkau kerasukan demon; siapakah yang
mencari kesempatan untuk membunuh Eng-
kau?
43:7:21 Yesus menjawab dan berkata kepada
mereka, Aku sudah melakukan satu peker-
jaan, dan kamu semua kagum.
43:7:22 Oleh karena itu Musa sudah mem-
beri kamu penyunatan; (bukan karena itu ber-
asal dari Musa, tetapi dari bapa-bapa leluhur;)
dan kamu pada hari Sabat menyunatkan sese-
orang.
43:7:23 Jika pada hari Sabat seseorang mene-
rima penyunatan, supaya Hukum Musa tidak
dilanggar; apakah kamu marah kepada Aku
karena Aku membuat seseorang sama sekali
sehat pada hari Sabat?
43:7:24 Janganlah menghakimi menurut ke-
lihatannya, tetapi menghakimi dengan peng-
hakiman yang benar.
43:7:25 ¶Lalu berkatalah berberapa dari
mereka yang berasal dari Yerusalem,
Bukankah ini Dia, yang dicari mereka un-
tuk dibunuh?
43:7:26 Tetapi, lihatlah, Ia berbicara dengan
berani, dan mereka tidak mengatakan apa-
apa kepadaNya. Apakah penguasa-penguasa
itu tahu bahwa ini adalah benar-benar Sang
Kristus?
43:7:27 Meskipun demikian kita tahu orang
ini dari mana asalNya: tetapi ketika Kris-
tus datang, tak seorangpun tahu dari mana
asalNya.
43:7:28 Lalu berserulah Yesus dalam Bait sam-
bil Ia mengajar, dengan berkata, Kamu men-
genal Aku, maupun mengetahui dari mana
Aku: dan Aku tidak datang dari diriKu, tetapi
Ia yang mengutus Aku adalah benar, yang
belum kamu kenal.
43:7:29 Tetapi Aku mengenal Dia: karena
Aku berasal dari Dia, dan Ia sudah mengutus
Aku.
43:7:30 Lalu mereka berusaha menangkap
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Dia: tetapi tak seorangpun meletakkan ta-
ngan atas Dia, sebab waktuNya belum tiba.
43:7:31 Dan banyak dari masyarakat per-
caya kepadaNya, dan berkata, Ketika Kris-
tus datang, apakah Ia akan berbuat lebih
banyak mukjizat daripada mukjizat-mukjizat
ini yang dilakukan orang ini?
43:7:32 Orang-orang Farisi mendengar
bahwa masyarakat membisikkan hal-hal
demikian tentang Dia; dan orang-orang
Farisi dan imam-imam kepala menyuruh
pengawal-pengawal untuk menangkap Dia.
43:7:33 Lalu berkatalah Yesus kepada mereka,
Masih sedikit waktu Aku ada bersama kamu,
lalu Aku pergi kepada Dia yang mengutus
Aku.
43:7:34 Kamu akan mencari Aku, dan tidak
akan mendapati Aku: dan di mana Aku ada,
kamu tidak dapat datang.
43:7:35 Lalu berkatalah orang-orang Yahudi
di antara diri mereka, Ke manakah akan Ia
pergi, supaya kita tidak akan mendapati Dia?
akankah Ia pergi kepada orang-orang yang
tercerai-berai di antara bangsa-bangsa bukan
Yahudi, dan mengajar orang-orang bukan
Yahudi?
43:7:36 Perkataan macam apakah ini yang
dikatakanNya, Kamu akan mencari Aku, dan
tidak akan mendapati Aku: dan di mana Aku
ada, kamu tidak dapat datang?
43:7:37 ¶Pada hari terahkir, hari besar per-
jamuan itu, Yesus berdiri dan berseru, de-
ngan berkata, Jikalau seseorang haus, biarlah
Ia datang kepadaKu, dan minum.
43:7:38 Ia yang percaya kepadaKu, seperti
dikatakan Tulisan Suci, dari dalam perutnya
akan mengalir sungai-sungai air hidup.
43:7:39 (Tetapi ini dikatakanNya tentang
Roh, yang akan diterima oleh mereka yang
percaya kepadaNya: karena Roh Kudus
belum diberi; karena Yesus belum dimuli-
akan.)
43:7:40 Oleh karena itu, ketika mereka men-
dengar perkataan ini, banyak dari masyarakat
berkata, Ini adalah benar-benar Nabi itu.
43:7:41 Orang-orang lain berkata, Ini adalah
Kristus itu. Tetapi beberapa orang berkata,

Akankah Kristus datang dari Galilea?
43:7:42 Bukankah Tulisan Suci sudah berkata,
Bahwa Kristus datang dari benih Daud, dan
dari kota Betlehem, di mana Daud dahulu
ada?
43:7:43 Jadi ada perpisahan di antara
masyarakat karena Dia.
43:7:44 Dan beberapa dari mereka mau
menangkap Dia; tetapi tak seorangpun mele-
takkan tangan atasNya.
43:7:45 ¶Lalu datanglah pengawal-pengawal
kepada imam-imam kepala dan orang-orang
Farisi; dan mereka berkata kepada mereka,
Mengapakah kamu belum menyeret Dia?
43:7:46 Pengawal-pengawal itu menjawab,
Tidak pernah ada orang yang berbicara
seperti orang ini.
43:7:47 Lalu orang-orang Farisi menjawab
mereka, Apakah kamu juga ditipu?
43:7:48 Pernahkah seorangpun dari
penguasa-penguasa atau dari orang-orang
Farisi percaya kepadaNya?
43:7:49 Tetapi masyarakat ini yang tidak
mengetahui Hukum adalah terkutuk.
43:7:50 Nikodemus, (ia yang pernah datang
kepada Yesus padawaktumalam, yang adalah
seorang dari mereka,) berkata kepada mereka,
43:7:51 Apakah Hukum kita menghakimi
seseorang, sebelum mendengar dia, dan
mengetahui apa yang dibuatnya?
43:7:52 Mereka menjawab dan berkata
kepadanya, Apakah Engkau juga dari Galilea?
Selidikilah, dan lihatlah: karena tidak ada nabi
yang bangkit dari Galilea.
43:7:53 ¶Dan setiap orang pulang ke rumah-
nya sendiri.
43:8:1 Yesus pergi ke bukit Zaitun.
43:8:2 Dan pagi-pagi Ia datang lagi ke
dalam Bait, dan seluruh masyarakat datang
kepadaNya; dan Ia duduk, dan mengajar
mereka.
43:8:3 Dan orang-orang penyalin dan orang-
orang Farisi membawa kepadaNya seorang
perempuan yang ditangkap dalam zinah; dan
ketika mereka menempatkan dia di tengah-
tengah,
43:8:4 mereka berkata kepadaNya, Guru,
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perempuan ini tertangkap basah dalam zinah,
sementara dalam kelakuannya.
43:8:5 Adapun Musa dalam Hukum me-
merintahkan kita, bahwa orang seperti ini
seharusnya dilempari dengan batu: tetapi
apakah yang Engkau katakan?
43:8:6 Ini dikatakan mereka, dengan men-
coba Dia, supaya mereka dapat mempunyai
sesuatu untuk menuduh Dia. Tetapi Yesus
membungkuk, dan dengan jariNya menulis
di tanah, seolah-olah Ia tidak mendengar
mereka.
43:8:7 Jadi ketika mereka terus menanyai Dia,
Ia mengangkat diriNya, dan berkata kepada
mereka, Ia yang tidak ada dosa di antara kamu,
biarlah ia yang pertama melemparkan batu
padanya.
43:8:8 Dan lagi ia membungkuk, danmenulis
di tanah.
43:8:9 Dan mereka yang mendengar itu, de-
ngan dihukum oleh suara hati mereka sendiri,
keluar satu demi satu, mulai dengan yang ter-
tua, sampai terakhir: dan Yesus ditinggalkan
sendirian, dan perempuan itu sedang berdiri
di tengah-tengah.
43:8:10 Ketika Yesus sudah mengangkat
diriNya, dan melihat tidak seorangpun ke-
cuali perempuan itu, Ia berkata kepadanya,
Perempuan, di manakah penuduh-penuduh
engkau itu? Tidakkah seorangpun
menghukum engkau?
43:8:11 Ia berkata, Tak seorangpun, Tuhan.
DanYesus berkata kepadanya, Aku juga tidak
menghukum engkau: pergilah, dan jangan-
lah berdosa lagi.
43:8:12 ¶Lalu berkatalah Yesus lagi kepada
mereka, dengan berkata, Aku adalah terang
dunia: ia yang mengikuti Aku tidak akan ber-
jalan dalam kegelapan, tetapi akan mempu-
nyai terang hidup.
43:8:13 Oleh karena itu orang-orang Farisi
berkata kepadaNya, Engkau bersaksi tentang
diri Engkau; kesaksian Engkau itu tidak be-
nar.
43:8:14 Yesus menjawab dan berkata kepada
mereka, Walaupun Aku bersaksi tentang
diriKu, kesaksianKu adalah benar: karena

Aku tahu dari mana Aku datang, dan ke mana
Aku pergi; tetapi kamu tidak dapat tahu dari
mana Aku datang, dan ke mana Aku pergi.
43:8:15 Kamu menghakimi menurut daging;
Aku tidak menghakimi seorangpun.
43:8:16 Akan tetapi jikalau Aku menghakimi,
penghakimanKu adalah benar: karena Aku
bukan seorang diri, melainkan Aku dan Bapa
yang mengutus Aku.
43:8:17 Ada tertulis juga dalam Hukummu,
bahwa kesaksian dua orang adalah benar.
43:8:18 Aku adalah seorang yang bersaksi ten-
tang diriKu, dan Bapa yang mengutus Aku
bersaksi tentang Aku.
43:8:19 Lalu berkatalah mereka kepadaNya,
Di manakah Bapa Engkau? Yesus menjawab,
Kamu belum mengenal Aku, maupun belum
mengenal BapaKu: jika kamu pernah menge-
nal Aku, niscaya kamu pernah mengenal Ba-
paKu juga.
43:8:20 Kata-kata ini dikatakan Yesus di per-
bendaharaan, sambil Ia mengajar dalam Bait:
dan tak seorangpun meletakkan tangan di
atasNya; karena saatNya belum datang.
43:8:21 ¶Lalu berkatalah Yesus lagi kepada
mereka, Aku pergi, dan kamu akan mencari
Aku, dan akan mati dalam dosa-dosamu: di
mana Aku pergi, kamu tidak dapat datang.
43:8:22 Lalu berkatalah orang-orang Yahudi,
Akankah Ia membunuh diriNya? karena Ia
berkata, Di mana Aku pergi, kamu tidak da-
pat datang.
43:8:23 Dan Ia berkata kepada mereka, Kamu
berasal dari bawah; Aku dari atas: kamu
adalah dari dunia ini; Aku bukan dari dunia
ini.
43:8:24 Oleh karena itu, Aku berkata
kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam
dosa-dosamu: karena jikalau kamu tidak per-
caya bahwa AKU ADA, kamu akan mati
dalam dosa-dosamu.
43:8:25 Lalu berkatalah mereka kepadaNya,
Siapakah Engkau? Dan Yesus berkata kepada
mereka, Tepat seperti yang Aku katakan
kepada kamu dari permulaan.
43:8:26 Aku mempunyai banyak hal untuk
mengatakan dan untuk menghakimi tentang
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kamu: tetapi Ia yang mengutus Aku adalah
benar; dan Aku berbicara kepada dunia hal-
hal itu yang sudah Kudengar dari Dia.
43:8:27 Mereka tidak mengerti bahwa Ia
berbicara kepada mereka tentang Bapa.
43:8:28 Lalu berkatalah Yesus kepada mereka,
Ketika kamu sudah mengangkat Putra manu-
sia ke atas, maka kamu akan mengetahui
bahwa AKU ADA, dan bahwa Aku tidak
berbuat apa-apa dari diriKu; tetapi seperti
sudah Aku diajar BapaKu, demikianlah Aku
berkata hal-hal ini.
43:8:29 Dan Ia yang mengutus Aku ada
bersama Aku: Bapa tidak membiarkan Aku
sendirian; karena Aku selalu berbuat hal-hal
yang menyenangkan Dia.
43:8:30 Sambil Ia mengatakan kata-kata ini,
banyak orang percaya kepadaNya.
43:8:31 ¶Lalu berkatalah Yesus kepada orang-
orang Yahudi yang percaya kepadaNya itu,
Jikalau kamu berlanjut dalam firmanKu,maka
kamu benar-benar adalah murid-muridKu;
43:8:32 dan kamu akan mengetahui kebe-
naran, dan kebenaran itu akan membuat
kamu merdeka.
43:8:33 Mereka menjawab Dia, Kami adalah
benih Abraham, dan tidak pernah ada dalam
perbudakan kepada siapapun: bagaimanakah
Engkau berkata, Kamu akan dibuat merdeka?
43:8:34 Yesus menjawab mereka, Sungguh-
sungguh Aku berkata kepadamu, Barangsi-
apa melakukan dosa adalah hamba dosa.
43:8:35 Dan hamba tidak berdiam dalam
rumah untuk selama-lamanya: tetapi Putra
berdiam untuk selama-lamanya.
43:8:36 Oleh karena itu, jikalau Putra akan
membuat kamu merdeka, kamu akan benar-
benar merdeka.
43:8:37 Aku tahu bahwa kamu adalah benih
Abraham; tetapi kamu mencari kesempatan
membunuh Aku, karena firmanKu tidak ada
tempat di dalam kamu.
43:8:38 Aku berkata apa yang sudah Kulihat
bersama Bapaku: dan kamu berbuat apa yang
sudah kamu lihat bersama bapamu.
43:8:39 Mereka menjawab dan berkata
kepadaNya, Abraham adalah bapa kami.

Yesus berkata kepada mereka, Jika kamu
adalah anak-anak Abraham, kamu akan
berbuat pekerjaan-pekerjaan Abraham.
43:8:40 Tetapi sekarang kamu mencari ke-
sempatan untuk membunuh Aku, seorang
yang sudah memberitahu kamu kebenaran,
yang sudah Kudengar dari Elohim: ini tidak
dilakukan Abraham.
43:8:41 Kamu berbuat kelakuan-kelakuan ba-
pamu. Lalu mereka berkata kepadaNya,
Kami tidak lahir dari persetubuhan di luar
pernikahan; kami mempunyai satu Bapa,
yaitu Elohim.
43:8:42 Yesus berkata kepada mereka, Jikalau
Elohim adalah Bapamu, kamu akan menga-
sihi Aku: karena Aku keluar dan datang dari
Elohim; juga Aku tidak datang dari diriKu
sendiri, tetapi Ia mengutus Aku.
43:8:43 Mengapakah kamu tidak mengerti
pembicaraanKu? karena kamu tidak dapat
mendengarkan firmanKu.
43:8:44 Kamu adalah dari bapamu si Iblis, dan
hawa nafsu-hawa nafsu bapamu akan kamu
perbuat. Ia adalah pembunuh dari permulaan,
dan tidak berdiam dalam kebenaran, karena
tidak ada kebenaran di dalamnya. Ketika
ia mengatakan suatu kebohongan, ia berkata
dari dirinya: karena ia adalah pembohong,
dan bapanya kebohongan.
43:8:45 Dan karena Aku memberitahu kamu
kebenaran, kamu tidak memercayai Aku.
43:8:46 Yang manakah dari kamu dapat me-
nempelak Aku karena dosa? Dan jikalau Aku
berkata kebenaran, mengapakah kamu tidak
memercayai Aku?
43:8:47 Ia yang adalah dari Elohim men-
dengarkan kata-kata Elohim: oleh karena
itu kamu tidak mendengarkan kata-kata itu,
karena kamu bukan dari Elohim.
43:8:48 Lalu jawablah orang-orang Yahudi,
dan berkata kepadaNya, Tidakkah kami
katakan dengan benar bahwa Engkau adalah
seorang Samaria, dan kerasukan demon?
43:8:49 Yesus menjawab, Aku tidak kera-
sukan demon; tetapi Aku menghormati Ba-
paKu, dan kamu tidak menghormati Aku.
43:8:50 Dan Aku tidak mencari kemuliaan
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diriKu sendiri: ada Satu yang mencari dan
menghakimi.
43:8:51 Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu, Jikalau seseorang mematuhi
perkataanKu, ia tidak pernah akan melihat
kematian.
43:8:52 Lalu berkatalah orang-orang Yahudi
kepadaNya, Sekarang kami tahu bahwa Eng-
kau kerasukan demon. Abraham sudah mati,
dan nabi-nabi; dan Engkau berkata, Jikalau
sseeorang mematuhi perkataanKu, ia tidak
pernah akan mencicipi kematian.
43:8:53 Apakah Engkau lebih besar daripada
Bapa kami Abraham, yang sudah mati? dan
nabi-nabi itu sudah mati: Engkau men-
jadikan diri Engkau siap?
43:8:54 Yesus menjawab, Jika Aku menghor-
mati diriKu, hormatKu tidak berarti: itu
adalah BapaKu yang menghormati Aku; ten-
tang siapa kamu berkata, bahwa Ia adalah Elo-
himmu:
43:8:55 namun demikian kamu tidak pernah
mengenal Dia; tetapi Akumengenal Dia: dan
jika Aku berkata, Aku tidak mengenal Dia,
Aku akan menjadi pembohong seperti kamu:
tetapi Aku mengenal Dia, dan mematuhi
perkataanNya.
43:8:56 Bapamu Abraham bersukacita meli-
hat hariKu: dan ia melihatnya, dan bergem-
bira.
43:8:57 Lalu berkatalah orang-orang Yahudi
kepadaNya, Engkau belum berumur lima pu-
luh tahun, dan pernahkah Engkau melihat
Abraham?
43:8:58 Yesus berkata kepada mereka,
Sungguh-sungguh Aku berkata kepadamu,
Sebelum Abraham dijadikan, AKU ADA.
43:8:59 Lalu mereka mengambil batu-batu
untuk melempari Dia: tetapi Yesus menyem-
bunyikan diriNya, dan keluar dari Bait, de-
ngan pergi melalui pertengahan mereka, dan
demikianlah Ia melewati mereka.
43:9:1 ¶Dan sambil Yesus lewat, Ia melihat se-
orang pria yang buta sejak lahir.
43:9:2 Dan murid-muridNya menanyai Dia,
dengan berkata, Rabi, siapakah yang berdosa,
orang ini, atau orang tuanya, sehingga ia lahir

buta?
43:9:3 Yesus menjawab, Bukan orang ini
yang berdosa, dan bukan juga orang tua-
nya: tetapi bahwa pekerjaan-pekerjaan Elo-
him akan dibuat nyata di dalamnya.
43:9:4 Aku harus mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan Dia yang mengutus Aku selama
siang ada: malam sedang datang, ketika tak
seorangpun dapat bekerja.
43:9:5 Selama Aku ada di dunia, Aku adalah
terang dunia.
43:9:6 Ketika Ia sudah berkata demikian, Ia
meludah di tanah, dan membuat tanah liat
dari ludah itu, dan mengoleskan kedua mata
orang buta itu dengan tanah liat itu,
43:9:7 dan berkata kepadanya, Pergilah, ba-
suhlah dalam kolam Siloam, (yang sesudah
diterjemahkan berarti, Disuruh). Oleh karena
itu ia pergi, dan berbasuh, dan datang dengan
melihat.
43:9:8 Oleh karena itu tetangga-tetangganya,
dan mereka yang dahulu pernah melihat dia
bahwa ia buta, berkata, Bukankah orang ini
dia yang dahulu duduk dan mengemis?
43:9:9 Beberapa orang berkata, Ini adalah dia:
yang lain berkata, Ia adalah seperti dia: tetapi
ia berkata, Aku adalah dia.
43:9:10 Oleh karena itu berkatalah mereka
kepadanya, Bagaimanakah kedua matamu
dicelikkan?
43:9:11 Ia menjawab dan berkata, Seorang
pria yang disebut Yesus membuat tanah liat,
dan mengoleskan kedua mataku, dan berkata
kepadaku, Pergilah ke kolam Siloam dan ba-
suhlah: dan aku pergi dan berbasuh, dan aku
celik.
43:9:12 Lalu berkatalah mereka kepadanya,
Di manakah Dia? Ia berkata, Aku tidak tahu.
43:9:13 ¶Mereka membawa kepada orang-
orang Farisi dia yang pada waktu sebelumnya
adalah buta.
43:9:14 Dan itu adalah hari Sabat ketika Yesus
membuat tanah liat itu, dan mencelikkan ke-
dua matanya.
43:9:15 Lalu orang-orang Farisi juga
menanyai dia lagi bagaimana ia menerima
penglihatannya. Ia berkata kepada mereka,
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Ia meletakkan tanah liat pada mataku, dan
aku berbasuh, dan aku melihat.
43:9:16 Oleh karena itu beberapa dari orang-
orang Farisi berkata, Orang ini bukan dari Elo-
him, karena Ia tidak mematuhi hari Sabat.
Yang lain berkata, Bagaimanakah seseorang
yang adalah orang berdosa dapat berbuat
mukjizat-mukjizat seperti ini? Dan ada per-
pisahan di antara mereka.
43:9:17 Mereka berkata kepada orang yang
buta itu lagi, Apakah yang kamu katakan ten-
tang Dia, bahwa Ia sudah mencelikkan mata
engkau? Ia berkata, Ia adalah seorang nabi.
43:9:18Tetapi orang-orangYahudi tidak per-
caya tentang dia, bahwa ia pernah buta, dan
menerima penglihatnya, sampai mereka me-
manggil orang tua dari ia yang sudah mene-
rima penglihatnya itu.
43:9:19 Dan mereka menanyai mereka, de-
ngan berkata, Apakah ini putramu, yang
kamu katakan lahir buta? jadi bagaimanakah
ia sekarang dapat melihat?
43:9:20 Orang tuanya menjawab mereka dan
berkata, Kami tahu bahwa ini adalah putra
kami, dan bahwa ia lahir buta:
43:9:21 tetapi oleh cara apa ia sekarang dapat
melihat, kami tidak tahu; atau siapa yang su-
dah mencelikkan matanya, kami tidak tahu:
ia sudah berumur dewasa; tanyailah dia: ia
akan berbicara untuk dirinya.
43:9:22Kata-kata ini dikatakan orang tuanya,
karena mereka takut kepada orang-orang
Yahudi: karena orang-orang Yahudi sudah
setuju, bahwa jika siapapun mengaku bahwa
Ia adalah Kristus, ia akan diusir dari sinagoge.
43:9:23 Oleh karena itu berkatalah orang tua-
nya, Ia sudah berumur dewasa, tanyailah dia.
43:9:24 Lalu mereka memanggil lagi orang
yang lahir buta itu, dan berkata kepadanya,
Berilah Elohim kemuliaan: kita tahu bahwa
orang ini adalah seorang berdosa.
43:9:25 Ia menjawab dan berkata, Apakah Ia
adalah seorang berdosa atau tidak, Aku tidak
tahu: satu hal aku tahu, bahwa aku dahulu
buta, sekarang aku melihat.
43:9:26 Lalu berkatalah mereka kepadanya
lagi, Apakah yang dilakukanNya kepada eng-

kau? bagaimanakah Ia mencelikkan kedua
mata engkau?
43:9:27 Ia menjawab mereka, Aku sudah
memberitahu kamu, dan kamu tidak men-
dengar: mengapakah kamu mau mendengar
lagi? apakah kamu juga akan menjadi murid-
muridNya?
43:9:28 Lalu mereka mencaci maki dia, dan
berkata, Engkau adalah murid Dia; tetapi
kami adalah murid-murid Musa.
43:9:29 Kami tahu bahwa Elohim berfirman
kepada Musa: tetapi tentang orang ini, kami
tidak tahu dari mana Ia datang.
43:9:30 Orang itu menjawab dan berkata
kepada mereka, Wah, di dalam ini ada hal
yang mengagumkan, bahwa kamu tidak tahu
dari mana Ia datang, dan Ia sudah mecelikkan
mataku!
43:9:31 Adapun kita tahu bahwa Elohim
tidak mendengarkan orang-orang berdosa:
tetapi jika siapapun menjadi penyembah Elo-
him, dan melakukan kehendakNya, dia di-
dengarkanNya.
43:9:32 Sejak permulaan bumi tidak pernah
terdengar bahwa siapapun mencelikkan mata
orang yang lahir buta.
43:9:33 Jikalau orang ini bukan dari Elohim,
Ia tidak dapat berbuat apa-apa.
43:9:34 Mereka menjawab dan berkata
kepadanya, Engkau sama sekali lahir dalam
dosa-dosa, dan apakah engkau mengajar
kami? Dan mereka mengusir dia ke luar.
43:9:35 ¶Yesus mendengar bahwa mereka su-
dah mengusir dia ke luar; dan ketika Ia men-
dapatkan dia, Ia berkata kepadanya, Apakah
engkau percaya kepada Putra Elohim?
43:9:36 Ia menjawab dan berkata, Siapakah
Dia, Tuhan, supaya aku dapat percaya
kepadaNya?
43:9:37 Dan Yesus berkata kepadanya, Eng-
kau baik sudah melihat Dia, maupun itu
adalah Dia yang sedang berbicara dengan
engkau.
43:9:38 Dan ia berkata, Tuhan, aku percaya.
Dan ia menyembah Dia.
43:9:39 Dan Yesus berkata, Karena hukuman
Aku datang ke dalam dunia, supaya mereka

Hak cipta dilindungi undang-undang.



YOHANES 19
yang tidak melihat dapat melihat; dan supaya
mereka yang melihat dapat dijadikan buta.
43:9:40 Dan beberapa dari orang-orang Farisi
yang ada bersama dia mendengar kata-kata
ini, dan berkata kepadaNya, Apakah kami
juga buta?
43:9:41 Yesus berkata kepada mereka, Jikalau
kamu buta, kamu tidak akan mempunyai
dosa: tetapi sekarang kamu mengatakan,
Kami melihat. Oleh karena itu dosamu tetap
ada.
43:10:1 ¶Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu, Ia yang tidak masuk melalui pintu
ke dalam kandang domba, tetapi yang me-
manjat di jalan yang lain, yang sama itu
adalah pencuri dan perampok.
43:10:2 Tetapi ia yang masuk melalui pintu
adalah gembala domba-domba.
43:10:3 Kepada dia penjaga pintu mem-
buka pintu; dan domba-domba mendengar-
kan suaranya: dan ia memanggil domba-
dombanya sendiri menurut namanya masing-
masing, dan memimpin mereka keluar.
43:10:4 Dan ketika ia membawa domba-
dombanya sendiri keluar, ia mendahului
mereka, dan domba-domba itu mengikuti
dia: karena mereka mengenal suaranya.
43:10:5 Dan seorang asing tidak akan diikuti
mereka, tetapi mereka akan lari dari padanya:
karena mereka tidak mengenal suara orang-
orang asing.
43:10:6 Perumpamaan ini dikatakan Yesus
kepada mereka: tetapi mereka tidak mengerti
arti hal-hal yang dikatakanNya kepada
mereka itu.
43:10:7 ¶Lalu berkatalah Yesus kepada
mereka lagi, Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu, Aku adalah pintu bagi domba-
domba.
43:10:8 Semua yang pernah datang sebelum
Aku adalah pencuri-pencuri dan perampok-
perampok: tetapi domba-domba tidak men-
dengarkan mereka.
43:10:9 Aku adalah pintu: melalui Aku jika
siapapun masuk, ia akan diselamatkan, dan
akan masuk dan keluar dan menemukan
padang rumput.

43:10:10 Pencuri tidak datang, kecuali un-
tuk mencuri, dan membunuh, dan membi-
nasakan: Aku datang supaya mereka dapat
mempunyai hidup, dan supaya mereka dapat
mempunyainya dengan lebih berkelimpahan.
43:10:11 Aku adalah gembala yang baik:
gembala yang baik memberikan nyawaNya
bagi domba-domba.
43:10:12 Tetapi ia yang adalah pekerja se-
waan, dan bukan gembala, yang domba-
domba itu bukan miliknya sendiri, melihat
serigala sedang datang, dan meninggalkan
domba-domba itu, dan lari: dan serigala itu
menerkam mereka, dan mencerai-beraikan
domba-domba itu.
43:10:13 Pekerja sewaan itu lari karena ia
adalah perkerja sewaan, dan tidak peduli ten-
tang domba-domba itu.
43:10:14 Aku adalah gembala yang baik, dan
mengenal domba-domba milikKu, dan dike-
nal oleh milikKu.
43:10:15 Seperti Bapa mengenal Aku,
demikianlah Aku mengenal Bapa: dan Aku
menyerahkan nyawaKu bagi domba-domba
itu.
43:10:16 Dan domba-domba lain Kupunyai,
yang bukan dari kandang ini: mereka juga
mesti Kubawa, dan mereka akan mendengar-
kan suaraKu; dan akanmenjadi satu kawanan,
dan satu gembala.
43:10:17 Oleh karena itu BapaKu mengasihi
Aku, karena Aku menyerahkan nyawaKu, su-
paya Aku dapat mengambilnya kembali.
43:10:18 Tak seorangpunmengambilnya dari
padaKu, tetapi Aku menyerahkannya dari ke-
hendakKu sendiri. Aku mempunyai kuasa
untuk menyerahkannya, dan Aku mempu-
nyai kuasa untukmengambilnya kembali. Pe-
rintah ini sudah Kuterima dari BapaKu.
43:10:19 ¶Oleh karena itu ada perpisahan
lagi di antara orang-orang Yahudi karena
perkataan-perkataan ini.
43:10:20 Dan banyak orang dari mereka
berkata, Ia kerasukan demon, dan gila; meng-
apakah kamu mendengarkan Dia?
43:10:21 Orang-orang lain berkata, Ini bukan
kata-kata dari seorang yang kerasukan de-
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mon. Dapatkah demon mencelikkan mata
orang-orang yang buta?
43:10:22 ¶Dan di Yerusalem sedang ada per-
jamuan tahbisan, dan waktu itu adalah musim
dingin.
43:10:23 Dan Yesus berjalan di dalam Bait di
serambi Salomo.
43:10:24 Lalu orang-orang Yahudi men-
gelilingi Dia, dan berkata kepadaNya, Berapa
lamakah akan Engkau membuat kami ragu-
ragu? Jikalau Engkau adalah Kristus, beri-
tahulah kami dengan jelas.
43:10:25 Yesus menjawabmereka, Aku sudah
memberitahu kamu, dan kamu tidak percaya:
pekerjaan-pekerjaan yang Kuperbuat dalam
nama BapaKu, mereka bersaksi tentang Aku.
43:10:26 Tetapi kamu tidak percaya, karena
kamu bukan dari domba-dombaKu, seperti
sudah Kukatakan kepadamu.
43:10:27 Domba-dombaKu mendengarkan
suaraKu, dan Aku mengenal mereka, dan
mereka mengikuti Aku:
43:10:28 dan Aku memberikan hidup yang
kekal kepada mereka; dan mereka tidak per-
nah akan musnah, juga tidak akan ada sia-
papun merebutkan mereka dari tanganKu.
43:10:29 BapaKu, yang memberikan mereka
kepadaKu, adalah lebih besar daripada se-
mua; dan tak seorangpun berdaya mere-
butkan mereka dari tangan BapaKu.
43:10:30 Aku dan Bapa adalah satu.
43:10:31 Lalu orang-orang Yahudi mengam-
bil batu-batu lagi untuk melempari Dia.
43:10:32 Yesus menjawab mereka, Banyak
pekerjaan baik sudah kuperlihatkan
kepadamu dari BapaKu; karena pekerjaan
manakah dari perkerjaan-pekerjaan itu kamu
melempari Aku?
43:10:33 Orang-orang Yahudi menjawab
Dia, dengan berkata, Bukan karena pekerjaan
baik kami melempari Engkau; melainkan
karena penghujatan; dan karena Engkau,
yang adalah seorang manusia, membuat diri
Engkau Elohim.
43:10:34 Yesus menjawab mereka, Bukankah
ada tertulis dalam Hukummu, Aku berkata,
Kamu adalah elohim-elohim?

43:10:35 Jikalau ia menyebut mereka elohim-
elohim, yang kepada mereka firman Elohim
pernah datang, dan Tulisan Suci tidak dapat
dibatalkan;
43:10:36 apakah kamu berkata tentang Dia,
yang dipisahkan Bapa pada maksud kudus,
dan diutusNya ke dalam dunia, Engkau
menghujat; karena Aku berkata, Aku adalah
Putra Elohim?
43:10:37 Jikalau Aku tidak melakukan
pekerjaan-pekerjaan BapaKu, janganlah
memercayai Aku.
43:10:38 Tetapi jikalau Aku melakukannya,
walaupun kamu tidak memercayai Aku, per-
cayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu: supaya
kamu dapat mengetahui, dan percaya, bahwa
Bapa ada di dalam Aku, dan Aku di dalam
Dia.
43:10:39 Oleh karena itu mereka mencari ke-
sempatan lagi untuk menangkap Dia: tetapi
Ia luput dari tangan mereka.
43:10:40 ¶Dan Ia pergi lagi ke seberang Yor-
dan ke tempat di mana Yohanes pertama
membaptis; dan Ia berdiam di situ.
43:10:41 Dan banyak orang datang
kepadaNya, dan berkata, Yohanes tidak
melakukan mukjizat: tetapi segala sesuatu
yang dikatakan Yohanes tentang orang ini
adalah benar.
43:10:42 Dan banyak orang percaya
kepadaNya di situ.
43:11:1 ¶Adapun seorang tertentu sedang
sakit, namanya Lazarus, dari Betania, kam-
pung Maria dan saudarinya Marta.
43:11:2 (Itu adalah Maria yang mengoles
Tuhan dengan salep, dan menyeka kaki Dia
dengan rambutnya, yang saudaranya Lazarus
sedang sakit.)
43:11:3 Oleh karena itu saudari-saudarinya
menyuruh orang kepadaNya, dengan berkata,
Tuhan, lihatlah, dia yang Kaucintai sedang
sakit.
43:11:4 Ketika Yesus mendengar itu, Ia
berkata, Penyakit ini bukan untukmaksud ke-
matian, melainkan untuk maksud kemuliaan
Elohim, supaya Putra Elohim dapat dimuli-
akan melalui itu.
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43:11:5 Adapun Yesus mengasihi Marta, dan
saudarinya, dan Lazarus.
43:11:6 Oleh karena itu ketika Ia mendengar
bahwa ia sakit, Ia tinggal dua hari lagi di tem-
pat di mana Ia ada.
43:11:7 Lalu sesudah itu berkatalah Ia kepada
murid-muridNya, Biarlah kita pergi ke
Yudea lagi.
43:11:8Murid-muridNya berkata kepadaNya,
Guru, orang-orang Yahudi baru berusaha
melempari Engkau dengan batu; dan Eng-
kau akan pergi ke sana lagi?
43:11:9 Yesus menjawab, Bukankah ada dua
belas jam pada siang hari? Jika siapapun ber-
jalan pada siang hari, ia tidak tersandung,
karena ia melihat terang dunia ini.
43:11:10 Tetapi jikalau seseorang berjalan
pada malam hari, ia tersandung, karena tidak
ada terang di dalam dia.
43:11:11 Hal-hal ini dikatakanNya: dan sesu-
dah itu Ia berkata kepada mereka, Kawan kita
Lazarus tidur; tetapi Aku pergi, supaya Aku
dapat membangunkan dia dari tidur.
43:11:12 Lalu berkatalah murid-muridNya,
Tuhan, jika ia tidur, ia akan menjadi sembuh.
43:11:13 Akan tetapi Yesus berbicara tentang
kematiannya: tetapi mereka berpikir bahwa
Ia berbicara tentang istirahat dalam tidur.
43:11:14 Lalu berkatalah Yesus kepada
mereka dengan jelas, Lazarus sudah mati.
43:11:15Dan Aku bergembira demi kebaikan
kamu bahwa Aku tidak ada di sana pada waktu
itu, supaya kamu dapat percaya; akan tetapi
marilah kita pergi kepadanya.
43:11:16 Lalu berkatalah Tomas, yang dise-
but Didimus, kepada sesama murid-murid,
Marilah kita juga pergi, supaya kita dapat
mati bersama Dia.
43:11:17 ¶Lalu ketika Yesus datang, Ia men-
dapati bahwa dia sudah berbaring di kubur se-
lama empat hari.
43:11:18 Adapun Betania ada di dekat
Yerusalem, kira-kira lima belas stadion jauh-
nya.
43:11:19 Dan banyak dari orang-orang
Yahudi datang kepada Marta dan Maria, un-
tuk menghibur mereka mengenai saudara

mereka.
43:11:20 Lalu Marta, sesudah ia mendengar
bahwa Yesus sedang datang, pergi untuk
menemui Dia: tetapi Maria tetap duduk di
dalam rumah.
43:11:21 Lalu berkatalah Marta kepada Yesus,
Tuhan, jikalau Engkau ada di sini pada waktu
itu, saudaraku tidak mati.
43:11:22 Tetapi aku tahu bahwa bahkan
sekarang apa saja yang Engkau akan minta
dari Elohim, Elohim akan memberikannya
kepada Engkau.
43:11:23 Yesus berkata kepadanya, Saudara
engkau akan bangkit kembali.
43:11:24 Marta berkata kepadaNya, Aku tahu
bahwa ia akan bangkit kembali dalam ke-
bangkitan pada hari terahkir.
43:11:25 Yesus berkata kepadanya, Aku
adalah kebangkitan dan hidup: ia yang per-
caya kepadaKu, walaupun ia sudah mati, na-
mun ia akan hidup:
43:11:26 dan barangsiapa yang hidup dan per-
caya kepadaKu tidak pernah akan mati. Per-
cayakah engkau hal ini?
43:11:27 Ia berkata kepadaNya, Ya Tuhan:
Aku percaya bahwa Engkau adalah Kristus,
Putra Elohim, yang akan datang ke dalam
dunia.
43:11:28 Dan ketika ia sudah berkata
demikian, ia pergi, dan memanggil Maria
saudarinya secara rahasia, dengan berkata,
Guru sudah datang, dan memanggil engkau.
43:11:29 Sesudah ia mendengar itu, ia bangun
dengan cepat-cepat, dan datang kepadaNya.
43:11:30 Adapun Yesus belum datang ke
dalam kota itu, tetapi ada di tempat di mana
Marta menemui Dia.
43:11:31 Lalu orang-orang Yahudi yang ada
bersama dia dalam rumah, dan menghibur
dia, ketika mereka melihat Maria, bahwa ia
bangun tergesa-gesa dan keluar, mengikuti
dia, dengan berkata, Ia pergi ke kubur untuk
menangis di situ.
43:11:32 Lalu ketikaMaria tiba di mana Yesus
ada, dan melihat Dia, tersungkurlah ia pada
kakiNya, dengan berkata kepadaNya, Tuhan,
jikalau Engkau ada di sini pada waktu itu,
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tentu saudaraku tidak mati.
43:11:33Oleh karena itu ketika Yesusmelihat
dia menangis, dan orang-orang Yahudi yang
datang bersama dia juga menangis, Ia merin-
tih dalam roh, dan emosiNya terganggu,
43:11:34 dan Ia berkata, Di manakah
kamu membaringkan dia? Mereka berkata
kepadaNya, Tuhan, datanglah dan lihatlah.
43:11:35 Yesus menangis.
43:11:36 Lalu berkatalah orang-orang
Yahudi, Lihatlah betapa Ia mencintainya!
43:11:37 Dan beberapa orang dari mereka
berkata, Tidak dapatkah orang ini, yang sudah
mencelikkan mata orang yang buta, menye-
babkan juga supaya orang ini tidak mati?
43:11:38 Oleh karena itu Yesus dengan me-
rintih lagi dalam diriNya datang ke kubur itu.
Itu adalah sebuah gua, dan sebuah batu ter-
letak di atasnya.
43:11:39 Yesus berkata, ambillah kamu batu
itu. Marta, saudarinya ia yang mati itu,
berkata kepadaNya, Tuhan, sekarang ia su-
dah berbau: karena ia sudah mati selama em-
pat hari.
43:11:40 Yesus berkata kepadanya, Tidakkah
Aku mengatakan kepada engkau, bahwa jika
engkau akan percaya, engkau akan melihat
kemuliaan Elohim?
43:11:41 Lalu mereka mengambil batu itu
dari tempat di mana orang mati itu dibar-
ingkan. Dan Yesus mengangkat mataNya,
dan berkata, Bapa, Aku bersyukur kepada
Engkau bahwa Engkau sudah mendengarkan
Aku.
43:11:42 Dan Aku tahu bahwa Engkau se-
lalu mendengarkan Aku: tetapi, karena
masyarakat yang berdiri dekat, Aku mengata-
kan itu, supaya mereka dapat percaya bahwa
Engkau mengutus Aku.
43:11:43 Dan ketika Ia sudah berkata
demikian, Ia berteriak dengan suara keras,
Lazarus, datanglah keluar.
43:11:44 Dan ia yang sudah mati itu datang
ke luar, terikat pada tangan dan kaki dengan
kain kafan: dan wajahnya terikat dengan ser-
bet. Yesus berkata kepada mereka, Lepaskan-
lah dia, dan biarkanlah ia pergi.

43:11:45 ¶Lalu banyak dari orang Yahudi
yang datang kepada Maria itu, dan sudah
melihat hal-hal yang dilakukan Yesus, per-
caya kepadaNya.
43:11:46 Tetapi beberapa dari mereka pergi
kepada orang-orang Farisi, dan memberitahu
mereka hal-hal yang sudah dilakukan Yesus.
43:11:47 ¶Lalu imam-imam kepala dan
orang-orang Farisi mengumpulkan majelis,
dan berkata, Apakah akan kita perbuat?
karena orang ini melakukan banyak mukjizat.
43:11:48 Jika kita membiarkan Dia demikian,
semua orang akan percaya kepadaNya: dan
orang-orang Roma akan datang dan meram-
pas baik tempat maupun bangsa kita.
43:11:49 Dan satu dari mereka, yang bernama
Kayafas, yang adalah imam agung tahun
yang sama itu, berkata kepada mereka, Kamu
tidak tahu apa-apa,
43:11:50 dan juga tidak mempertimbangkan
bahwa menguntungkan kita, bahwa satu
orang mati untuk masyarakat, dan seluruh
bangsa tidak musnah.
43:11:51 Dan ini dikatakannya bukan dari
dirinya sendiri: tetapi sebagai imam agung
tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan
mati bagi bangsa itu;
43:11:52 dan bukan untuk bangsa itu saja,
tetapi bahwa Ia juga akan mengumpulkan ke
dalam satu, anak-anak Elohim yang tercerai-
berai.
43:11:53 Lalu sejak hari itu mereka
bersekongkol bersama-sama untuk mem-
bunuh Dia.
43:11:54 ¶Oleh karena itu Yesus tidak lagi
berjalan secara terbuka di antara orang-orang
Yahudi; tetapi pergi dari situ ke sebuah negeri
dekat daerah liar, ke sebuah kota yang dise-
but Efraim, dan di situ meneruskan bersama
murid-muridNya.
43:11:55 Dan Pelewatan orang-orang
Yahudi sudah dekat: dan banyak orang keluar
dari negeri itu dan naik ke Yerusalem se-
belum Pelewatan itu, untuk memurnikan diri
mereka.
43:11:56 Lalu mereka mencari Yesus, dan
berbicara di antara diri mereka sambil mereka
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berdiri di Bait, Apakah yang dipikirkan kamu,
bahwa Ia tidak akan datang ke perjamuan ini?
43:11:57 Adapun baik imam-imam kepala
maupun orang-orang Farisi sudah mem-
berikan perintah, bahwa jika siapapun tahu di
mana Ia ada, ia harus melaporkannya, supaya
mereka dapat menangkap Dia.
43:12:1 ¶Lalu enam hari sebelum Pelewatan
itu Yesus datang ke Betania, di mana ada
Lazarus yang pernah mati, yang dibangk-
itkanNya dari antara orang-orang mati.
43:12:2 Di situ mereka mengadakan perja-
muan sore bagi Dia; dan Marta melayani:
tetapi Lazarus adalah salah satu dari mereka
yang duduk bersama dengan Dia di meja.
43:12:3 Lalu ambillah Maria satu litra salep
nardos, sangat mahal, dan mengoleskan kaki
Yesus, dan menyeka kakiNya dengan ram-
butnya: dan rumah itu dipenuhi dengan bau
semerbak dari salep itu.
43:12:4 Lalu berkatalah seorang dari murid-
muridNya, Yudas Iskariot, putra Simon, yang
nanti akan mengkianati Dia,
43:12:5 Mengapakah salep ini tidak dijual un-
tuk tiga ratus dinar, dan diberikan kepada
orang-orang miskin?
43:12:6 Ini dikatakannya, bukan karena
ia peduli tentang orang-orang miskin;
melainkan karena ia adalah pencuri, dan
memegang kantong uang, dan membawa apa
yang dimasukkan ke dalamnya.
43:12:7 Lalu berkatalah Yesus, Biarkanlah dia:
terhadap hari penguburanKu salep ini disim-
pannya.
43:12:8 Karena orang-orang miskin selalu
kamu punyai bersama kamu; tetapi Aku tidak
kamu punyai selalu.
43:12:9 ¶Oleh karena itu banyak orang dari
orang-orangYahudi mengetahui bahwa Ia ada
di situ: dan mereka datang, bukan demi
kepentingan Yesus saja, melainkan supaya
mereka dapat melihat Lazarus juga, yang
sudah dibangkitkanNya dari antara orang-
orang mati.
43:12:10 Tetapi imam-imam kepala be-
runding supaya mereka dapat membunuh
Lazarus juga;

43:12:11 sebab banyak dari orang-orang
Yahudi berpaling, dan percaya kepada Yesus
karena dia.
43:12:12 ¶Pada keesokan hari banyak orang
yang sudah datang ke perjamuan itu, ketika
mereka mendengar bahwa Yesus sedang
datang ke Yerusalem,
43:12:13 mengambil cabang-cabang dari
pohon-pohon palem, dan keluar untuk
menjumpai Dia, dan berteriak, Hosana!
Diberkatilah Raja Israel yang datang dalam
nama Tuhan.
43:12:14 Dan Yesus, ketika Ia mendapat
seekor keledai muda, duduk di atasnya;
seperti ada tertulis,
43:12:15 Janganlah takut, putri Sion: lihatlah,
Raja engkau sedang datang, dengan duduk di
atas anak jantan dari seekor keledai betina.
43:12:16 Hal-hal ini tidak dimengerti murid-
muridNya pada semula: tetapi ketika Yesus
dimuliakan, lalu mereka mengingat hal-hal
ini yang tertulis tentang Dia, dan bahwa
mereka sudah berbuat hal-hal ini kepadaNya.
43:12:17 Oleh karena itu masyarakat yang
ada bersama Dia ketika Ia memanggil Lazarus
dari kuburannya, dan membangkitkan dia
dari antara orang-orang mati, memberi ke-
saksian.
43:12:18 Karena alasan inilah masyarakat juga
menemui Dia, karena mereka mendengar
bahwa Ia sudah melakukan mukjizat ini.
43:12:19 Oleh karena itu orang-orang Farisi
berkata di antara diri mereka, Sadarkah kamu
bagaimana kamu tidak berhasil? lihatlah, selu-
ruh dunia pergi untuk mengikuti Dia.
43:12:20 ¶Dan ada orang-orang Yunani ter-
tentu di antara mereka yang datang naik un-
tuk beribadah di perjamuan itu:
43:12:21 Oleh karena itu orang-orang yang
sama itu datang kepada Filipus, yang ber-
asal dari Betsaida di Galilea, dan memohon
kepadanya, dengan berkata, Tuan, kami in-
gin melihat Yesus.
43:12:22 Filipus datang danmemberitahu An-
dreas: dan lagi Andreas dan Filipus memberi-
tahu Yesus.
43:12:23 Dan Yesus menjawab mereka de-
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ngan berkata,Waktu sudah tiba, bahwa Putra
manusia akan dimuliakan.
43:12:24 Sungguh-sungguh, Aku berkata
kepadamu, Kecuali sebiji gandum jatuh ke
dalam tanah dan mati, ia tinggal sendirian:
tetapi jikalau ia mati, ia menghasilkan banyak
buah.
43:12:25 Ia yang mencintai nyawanya akan
kehilangannya; dan ia yang membenci
nyawanya dalam dunia ini akan memeliha-
ranya pada hidup yang kekal.
43:12:26 Jikalau siapapun melayani Aku, biar-
lah ia mengikuti Aku; dan di mana Aku
ada, di situ pelayanKu akan ada juga: jikalau
siapapun melayani Aku, ia akan dihormati
BapaKu.
43:12:27 Sekarang jiwaKu terganggu; dan
apa akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah
Aku dari waktu ini: tetapi karena alasan ini-
lah Aku datang pada waktu ini.
43:12:28 Bapa, muliakanlah nama Engkau.
Lalu datanglah suara dari Surga, Aku sudah
memuliakannya, dan akan memuliakannya
lagi.
43:12:29 Oleh karena itu masyarakat, yang
berdiri dekat, dan mendengar itu, berkata
bahwa itu guntur: yang lain berkata,
Malaikat berbicara kepadaNya.
43:12:30 Yesus menjawab dan berkata, Suara
ini tidak terjadi karena Aku, tetapi demi ke-
pentingan kamu.
43:12:31 Sekarang ada penghukuman dunia
ini: sekarang pangeran dunia ini akan
dibuang ke luar.
43:12:32 Dan Aku, jikalau Aku diangkat dari
bumi, akan menarik semua orang kepadaKu.
43:12:33 Ini dikatakanNya, dengan menan-
dakan kematian apa Ia akan mati.
43:12:34 Masyarakat menjawab Dia, Kami
pernah mendengar dari Hukum bahwa Kris-
tus terus ada untuk selama-lamanya: dan
bagaimanakah Engkau berkata, Putra manu-
sia harus diangkat? siapakah Putra manusia
ini?
43:12:35 Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Masih sedikit waktu terang ada bersama
kamu. Berjalanlah sambil kamu mempunyai

terang itu, supaya janganlah kegelapan me-
nyergap kamu: karena ia yang berjalan dalam
kegelapan tidak tahu ke mana ia pergi.
43:12:36 Sambil kamu mempunyai terang,
percayalah pada terang itu, supaya kamu da-
pat menjadi anak-anak terang.
¶Hal-hal ini dikatakan Yesus, dan Ia be-
rangkat, dan menyembunyikan diriNya dari
mereka.
43:12:37 Tetapi walaupun Ia sudah
melakukan demikian banyak mukjizat di
hadapan mereka, mereka masih tidak percaya
kepadaNya:
43:12:38 sehingga perkataan Yesaya, nabi itu,
dapat digenapi, yang dikatakannya, Tᴜᴀ,
siapakah yang pernah memercayai laporan
kami? dan kepada siapakah tangan Tᴜᴀ
dinyatakan?
43:12:39 Oleh karena itu mereka tidak dapat
percaya, karena Yesaya berkata lagi,
43:12:40 Ia sudah membutakan mata mereka,
danmengeraskan hati mereka; supayamereka
tidak akan melihat dengan mata mereka, juga
tidak akan mengerti dengan hati, dan dibuat
berpaling, dan Aku menyembuhkan mereka.
43:12:41 Hal-hal ini dikatakan Yesaya, ketika
ia melihat kemuliaanNya, dan berkata ten-
tang Dia.
43:12:42 Akan tetapi di antara penguasa-
penguasa pokok juga banyak yang percaya
kepadaNya; tetapi karena orang-orang Farisi,
mereka tidak mengakui Dia, supaya mereka
tidak dijadikan terusir dari sinagoge:
43:12:43 karena mereka mengasihi pujian
manusia lebih daripada pujian Elohim.
43:12:44 ¶Yesus berseru dan berkata, Ia yang
percaya kepadaKu, tidak percaya kepadaKu,
tetapi kepada Ia yang mengutus Aku.
43:12:45 Dan ia yang melihat Aku melihat Ia
yang mengutus Aku.
43:12:46 Aku datang sebagai terang kepada
dunia, supaya barangsiapa yang percaya
kepadaKu tidak akan berdiam dalam kege-
lapan.
43:12:47 Dan jika siapapun mendengar
perkataan-perkataanKu, dan tidak percaya,
Aku tidak menghakimi dia: karena Aku tidak

Hak cipta dilindungi undang-undang.



YOHANES 25
datang untuk menghakimi dunia, tetapi un-
tuk menyelamatkan dunia.
43:12:48 Ia yang menolak Aku, dan tidak me-
nerima perkataan-perkataanKu, mempunyai
satu yang menghakimi dia: firman yang su-
dah Kukatakan itu, yang sama akan meng-
hakimi dia pada hari terahkir.
43:12:49 Karena Aku tidak berbicara dari
diriKu; tetapi Bapa yang sudah mengutus
Aku itu, Ia memberi Aku suatu perintah, apa
yang akan Kukatakan, dan apa yang akan Ku-
firmankan.
43:12:50 Dan Aku tahu bahwa perintah-
Nya adalah hidup yang kekal: oleh karena
itu apa saja yang Kukatakan, bahkan seperti
dikatakan Bapa kepadaKu, demikianlah Ku-
firmankan.
43:13:1 ¶Adapun sebelum perjamuan Pele-
watan, ketika Yesus mengetahui bahwa wak-
tuNya sudah datang bahwa Ia akan berangkat
dari dunia ini kepada Bapa, dengan menga-
sihi orang-orangmilikNya yang ada di dunia,
Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan.
43:13:2 Dan saat makan sore sudah berakhir,
dengan Iblis sekarang sudah menempatkan
maksud ke dalam hati Yudas Iskariot, putra Si-
mon, untuk mengkhianati Dia;
43:13:3 danYesus dengan mengetahui bahwa
Bapa sudah memberikan segala hal ke dalam
tangan-tanganNya, dan bahwa Ia datang dari
Elohim, dan pergi kepada Elohim;
43:13:4 Ia bangun dari makan sore, dan
menyampingkan pakaian-pakaianNya; dan
mengambil sehelai handuk, danmengikatnya
pada diriNya.
43:13:5 Sesudah itu Ia menuangkan air ke
dalam baskom, dan mulai membasuh kaki
murid-murid itu, dan menyeka dengan han-
duk yang diikat padaNya itu.
43:13:6 Lalu datanglah Ia kepada Simon
Petrus: dan Petrus berkata kepadaNya,
Tuhan, akankah Engkau membasuh kakiku?
43:13:7 Yesus menjawab dan berkata
kepadanya, Apa yang Kuperbuat engkau
tidak tahu sekarang; tetapi engkau akan tahu
sesudah ini.
43:13:8 Petrus berkata kepadaNya, Engkau

tidak pernah akan membasuh kakiKu. Yesus
menjawab Dia, Jikalau Aku tidak memba-
suh engkau, engkau tidak ada bagian bersama
Aku.
43:13:9 Simon Petrus berkata kepadaNya,
Tuhan, bukan kakiku saja, tetapi juga tangan
dan kepalaku.
43:13:10 Yesus berkata kepadanya, Ia yang
sudah dibasuh tidak mempunyai keperluan
lagi kecuali membasuh kakinya, tetapi adalah
bersih seluruhnya: dan kamu adalah bersih,
tetapi bukan kamu semua.
43:13:11 Karena Ia tahu siapa yang akan
mengkhianati Dia; oleh karena itu Ia berkata,
Bukan kamu semua adalah bersih.
43:13:12 ¶Jadi sesudah Ia membasuh
kaki mereka, dan mengambil pakaian-
pakaianNya, dan duduk kembali, Ia berkata
kepada mereka, Tahukah kamu apa yang su-
dah Kuperbuat kepadamu?
43:13:13 Kamu menyebut Aku Guru dan
Tuhan: dan kamu berkata benar; karena Aku
adalah Guru dan Tuhan.
43:13:14 Jadi jikalau Aku, Tuhan dan Guru
kamu, sudah membasuh kakimu; kamu juga
seharusnya saling membasuh kakimu.
43:13:15 Karena Aku sudah memberi kamu
suatu teladan, supaya kamu akan berbuat
seperti sudah Kuperbuat kepadamu.
43:13:16 Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu, Hamba tidak lebih besar daripada
tuannya; maupun ia yang diutus tidak lebih
besar daripada ia yang mengutusnya.
43:13:17 Jikalau kamumengetahui hal-hal ini,
berbahagialah kamu jika kamu melakukan-
nya.
43:13:18 Aku berkata bukan tentang kamu
semua: Aku tahu siapa yang sudah Kupilih:
tetapi supaya Tulisan Suci dapat digenapi, Ia
yang memakan roti bersama Aku sudah men-
gangkat tumitnya menentang Aku.
43:13:19 Sekarang Aku memberitahu kamu
sebelum itu datang, supaya, ketika itu su-
dah terjadi, kamu dapat percaya bahwa AKU
ADA.
43:13:20 Sungguh-sungguh aku berkata
kepadamu, Ia yang menerima barangsiapa
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yang Kuutus menerima Aku; dan ia yang me-
nerima Aku menerima Dia yang mengutus
Aku.
43:13:21 ¶Ketika Yesus sudah berkata
demikian, Ia terganggu dalam roh, dan
bersaksi, dan berkata, Sungguh-sungguh
Aku berkata kepadamu, bahwa salah satu dari
kamu akan mengkhianati Aku.
43:13:22 Lalu murid-murid itu melihat satu
kepada yang lain, dengan bingung tentang
siapa yang dibicarakanNya.
43:13:23Dan ada yang sedang bersandar pada
dada Yesus seorang dari muridNya, yang
dikasihi Yesus.
43:13:24 Oleh karena itu Simon Petrus mem-
beri isyarat kepadanya, supaya ia bertanya
siapa yang dibicarakanNya.
43:13:25 Lalu ia dengan berbaring pada dada
Yesus berkata kepadaNya, Tuhan, siapakah
itu?
43:13:26 Yesus menjawab, Itu adalah ia yang
Kuberikan roti celup ketika Aku mencelup-
kannya. Dan ketika Ia mencelupkan roti
celup itu, Ia memberikannya kepada Yudas
Iskariot, putra Simon.
43:13:27 Dan sesudah roti celup itu Setan
merasuk ke dalam dia. Lalu berkatalah Yesus
kepadanya, Yang kauperbuat, perbuatlah de-
ngan cepat.
43:13:28 Adapun tak seorangpun di meja itu
mengetahui untuk maksud apa Ia mengata-
kan ini kepadanya.
43:13:29 Karena beberapa dari mereka
berpikir, karena Yudas memegang kantong
uang ekklesia, bahwa Yesus mengatakan
kepadanya, Belilah apa yang kita perlu ter-
hadap perjamuan itu; atau, bahwa ia harus
memberikan sesuatu kepada orang-orang
miskin.
43:13:30 Lalu ia dengan menerima roti celup
itu segera keluar: dan hari itu sudah malam.
43:13:31 ¶Oleh karena itu, ketika ia sudah
keluar, Yesus berkata, Sekarang Putra manu-
sia dimuliakan, dan Elohim dimuliakan di
dalam Dia.
43:13:32 Jikalau Elohim dimuliakan dalam
Dia, Elohim akan juga memuliakan Dia

dalam diriNya, dan akan segera memuliakan
Dia.
43:13:33 Anak-anak kecil, masih sedikit
waktu Aku ada bersama kamu. Kamu akan
mencari Aku: dan seperti sudah Kukatakan
kepada orang-orang Yahudi, Ke mana Aku
pergi, kamu tidak dapat datang; demikianlah
sekarang Kukatakan kepadamu.
43:13:34 Sebuah perintah baru Kuberikan
kepadamu, Bahwa kamu saling mengasihi;
seperti Aku sudah mengasihi kamu, bahwa
kamu juga saling mengasihi.
43:13:35 Oleh ini semua orang akan men-
gatahui bahwa kamu adalah murid-muridKu,
jika kamumempunyai kasih satu kepada yang
lain.
43:13:36 ¶Simon Petrus berkata kepadanya,
Tuhan, ke manakah Engkau pergi? Yesus
menjawab dia, Ke mana Aku pergi, engkau
tidak dapat mengikuti Aku sekarang; tetapi
engkau akan mengikuti Aku kemudian.
43:13:37 Petrus berkata kepadaNya, Tuhan,
mengapakah aku tidak dapat mengikuti Eng-
kau sekarang? Aku akan menyerahkan
nyawaku demi kepentingan Engkau.
43:13:38 Yesus menjawab dia, Akankah
engkau menyerahkan nyawa engkau demi
kepentingan Aku? Sungguh-sungguh
Aku berkata kepada engkau, Ayam jantan
tidak akan berkokok, sampai engkau sudah
menyangkal Aku tiga kali.
43:14:1 ¶Janganlah membiarkan hatimu ter-
ganggu: kamu percaya kepada Elohim, per-
cayalah juga kepada Aku.
43:14:2 Di dalam rumah BapaKu ada banyak
tempat tinggal: jikalau tidak demikian, Aku
pasti sudah memberitahu kamu. Aku pergi
untuk menyediakan tempat bagi kamu.
43:14:3 Dan jikalau Aku pergi dan menyedi-
akan tempat bagi kamu, Aku akan datang lagi,
danmenerima kamu kepada diriKu; supaya di
mana Aku ada, di situ kamu juga dapat ada.
43:14:4 Dan ke mana Aku pergi kamu tahu,
dan kamu tahu jalannya.
43:14:5 Tomas berkata kepadaNya, Tuhan,
kami tidak tahu ke mana Engkau pergi; dan
bagaimanakah kami dapat tahu jalannya?
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43:14:6 Yesus berkata kepadanya, Aku adalah
jalan, kebenaran, dan hidup: tak seorangpun
datang kepada Bapa, kecuali melalui Aku.
43:14:7 Jikalau kamu pernah mengenal Aku,
kamu pernah mengenal BapaKu juga: dan
dari sekarang kamu mengenal Dia, dan sudah
melihat Dia.
43:14:8 Filipus berkata kepadaNya, Tuhan,
perlihatkanlah Bapa kepada kami, dan itu
cukup bagi kami.
43:14:9 Yesus berkata kepadanya, Adakah
Aku sedemikian lama bersama kamu, dan
engkau belum mengenal Aku, Filipus? ia
yang sudah melihat Aku sudah melihat Bapa;
dan bagaimanakah engkau berkata, Perli-
hatkanlah Bapa itu kepada kami?
43:14:10 Tidakkah engkau percaya bahwa
Aku ada di dalam Bapa, dan Bapa di dalam
Aku? perkataan-perkataan yang Kukatakan
kepadamu Kukatakan bukan dari diriKu:
tetapi Bapa yang berdiam di dalam Aku, Ia
melakukan pekerjaan-pekerjaan itu.
43:14:11 Percayailah Aku bahwa Aku di
dalam Bapa, dan Bapa di dalam Aku:
atau kalau tidak, percayailah Aku karena
perkerjaan-pekerjaan itu sendiri.
43:14:12 Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu, Ia yang percaya kepada Aku,
pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan itu
akan dilakukan ia juga; dan pekerjaan-
pekerjaan yang lebih besar daripada ini akan
dilakukannya; sebab Aku pergi kepada Ba-
paKu.
43:14:13 Dan apa saja yang kamu akan minta
dalam namaKu, itu akan Kuperbuat, supaya
Bapa dapat dimuliakan dalam Putra.
43:14:14 Jikalau kamu minta apa saja dalam
namaKu, Aku akan melakukannya.
43:14:15 Jikalau kamu mengasihi Aku,
patuhilah perintah-perintahKu.
43:14:16 Dan Aku akan memohon kepada
Bapa, dan Ia akan memberi kamu Penghibur
yang lain, supaya Ia dapat berdiam bersama
kamu untuk selama-lamanya;
43:14:17 yaitu Roh kebenaran; yang dunia
tidak dapat menerima, sebab dunia itu tidak
melihat Dia, juga tidak mengenal Dia: tetapi

kamu mengenal Dia; karena Ia sedang
berdiam bersama kamu, dan akan ada di
dalam kamu.
43:14:18 Aku tidak akanmeninggalkan kamu
tanpa hiburan: Aku akan datang kepadamu.
43:14:19 Masih sedikit waktu lagi, dan dunia
tidak akanmelihat Aku lagi; tetapi kamumeli-
hat Aku: karena Aku hidup, kamu akan hidup
juga.
43:14:20 Pada hari itu kamu akan tahu bahwa
Aku ada dalam BapaKu, dan kamu dalam
Aku, dan Aku dalam kamu.
43:14:21 Ia yang mempunyai perintah-
perintahKu, dan mematuhinya, orang itulah
yang mengasihi Aku: dan ia yang menga-
sihi Aku akan dikasihi oleh BapaKu, dan Aku
akan mengasihi dia, dan akan menyatakan
diriKu kepadanya.
43:14:22 Yudas, bukan Iskariot, berkata
kepadaNya, Tuhan, bagaimanakah dapat ter-
jadi Engkau akan menyatakan diri Engkau
kepada kami, dan bukan kepada dunia?
43:14:23 Yesus menjawab dan berkata
kepadanya, Jikalau seseorang mengasihi Aku,
ia akan mematuhi firmanKu: dan BapaKu
akan mengasihi dia, dan Kami akan datang
kepada dia, dan membuat tempat tinggal
Kami bersama dia.
43:14:24 Ia yang tidak mengashi Aku tidak
mematuhi perkataan-perkataanKu: dan fir-
man yang kamu dengar itu bukan milikKu,
melainkan milik Bapa yang mengutus Aku.
43:14:25 ¶Hal-hal ini sudah Kukatakan
kepadamu, selagi bersama kamu.
43:14:26 Tetapi Penghibur itu, yang adalah
Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam na-
maKu, Ia akan mengajar kamu segala hal, dan
membawa segala hal pada ingatanmu, apa saja
yang sudah Kukatakan kepadamu.
43:14:27 Damai Kutinggalkan bersamamu,
damaiKu Kuberikan kepadamu: bukan
seperti diberikan dunia, Kuberikan
kepadamu. Janganlah membiarkan hatimu
diganggu, juga jangan membiarkannya men-
jadi takut.
43:14:28 Kamu sudahmendengar bahwa Aku
berkata kepadamu, Aku pergi, dan kembali
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lagi kepadamu. Jikalau kamu mengasihi
Aku, kamu akan bersukaria, sebab Aku sudah
berkata, Aku pergi kepada Bapa: karena Ba-
paKu adalah lebih besar daripada Aku.
43:14:29 Dan sekarang Aku sudah memberi-
tahu kamu sebelum itu terjadi, supaya, ketika
itu terjadi, kamu dapat percaya.
43:14:30 Sesudah ini Aku tidak akan berbicara
banyak dengan kamu: karena pangeran
dunia ini sedang datang, dan tidak mempu-
nyai apa-apa dalam Aku.
43:14:31 Tetapi supaya dunia dapat tahu
bahwa Aku mengasihi Bapa; dan seperti Bapa
sudah memberi Aku perintah, demikianlah
Kuperbuat. Bangunlah, marilah kita pergi
dari sini.
43:15:1 ¶Aku adalah pokok anggur yang be-
nar, dan BapaKu adalah petani.
43:15:2 Setiap cabang di dalam Aku yang
tidak menghasilkan buah dipotongNya: dan
setiap cabang yang menghasilkan buah, diber-
sihkanNya, supaya itu dapat menghasilkan
lebih banyak buah.
43:15:3 Sekarang kamu adalah bersih melalui
firman yang sudah Kukatakan kepadamu.
43:15:4 Tinggallah di dalam Aku, dan Aku
di dalam kamu. Seperti cabang tidak dapat
menghasilkan buah dari dirinya, kecuali ia
tinggal di dalam pokok anggur; kamu juga
tidak dapat, kecuali kamu tinggal di dalam
Aku.
43:15:5 Aku adalah pokok anggur, kamu
adalah cabang-cabang itu: ia yang tinggal
di dalam Aku, dan Aku di dalam dia, orang
itu menghasilkan banyak buah: karena tanpa
Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
43:15:6 Jikalau seseorang tidak tinggal dalam
Aku, ia dilemparkan ke luar seperti ca-
bang, dan menjadi layu; dan orang-orang
mengumpulkan mereka, dan melemparkan
mereka ke dalam api, dan mereka dibakar.
43:15:7 Jikalau kamu tinggal di dalam Aku,
dan perkataan-perkataanKu tinggal di dalam
kamu, kamu akan minta apa yang kamu ke-
hendaki, dan itu akan dibuat kepadamu.
43:15:8 Dalam ini BapaKu dimuliakan,
bahwa kamu menghasilkan banyak buah;

demikianlah kamu akan menjadi murid-
muridKu.
43:15:9 Seperti Bapa sudah mengasihi Aku,
demikianlah Aku sudah mengasihi kamu;
teruskanlah kamu dalam kasihKu.
43:15:10 Jikalau kamu mematuhi perintah-
perintahKu, kamu akan tinggal dalam
kasihKu; sama seperti Aku sudah mematuhi
perintah-perintah BapaKu, dan tinggal dalam
kasihNya.
43:15:11 Hal-hal ini sudah Kukatakan
kepadamu, supaya sukacitaKu dapat tetap
tinggal di dalam kamu, dan supaya sukaci-
tamu dapat penuh.
43:15:12 Ini adalah perintahKu, Bahwa kamu
saling mengasihi, sama seperti Aku sudah me-
ngasihi kamu.
43:15:13 Kasih yang lebih megah daripada ini
tidak dipunyai seorangpun, yaitu bahwa sese-
orang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-
sahabatnya.
43:15:14 Kamu adalah sahabat-sahabatKu,
jikalau kamu berbuat apa saja yang Kuperin-
tahkan kepadamu.
43:15:15 Mulai dari sekarang Aku tidak
menyebut kamu pelayan-pelayan; karena
pelayan tidak tahu apa yang dibuat tuannya:
tetapi Aku menyebut kamu sahabat-sahabat;
karena semua hal yang sudah Kudengar dari
BapaKu sudah Kuberitahukan kepadamu.
43:15:16 Kamu tidak memilih Aku, tetapi
Aku memilih kamu, dan menetapkan kamu,
supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan
buah, dan supaya buahmu akan tetap ada:
supaya apa saja yang kamu minta kepada
Bapa dalam namaKu, dapat diberikanNya
kepadamu.
43:15:17 Hal-hal ini Kuperintahkan
kepadamu, supaya kamu saling mengasihi.
43:15:18 Kalau dunia membenci kamu, kamu
tahu bahwa ia membenci Aku sebelum ia
membenci kamu.
43:15:19 Jikalau kamu adalah dari dunia,
dunia akanmengasihi miliknya sendiri: tetapi
karena kamu bukan dari dunia, melainkan
Aku sudah memilih kamu dari dalam dunia,
oleh karena itu dunia membenci kamu.
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43:15:20 Ingatlah firman yang sudah
Kukatakan kepadamu, Hamba bukan lebih
besar daripada tuannya. Jika mereka meng-
aniaya Aku, mereka juga akan menganiaya
kamu; jika mereka mematuhi perkataanKu,
mereka juga akan mematuhi perkataanmu.
43:15:21 Tetapi semua hal ini akan dibuat
mereka kepadamu oleh karena namaKu, se-
bab mereka belum mengenal Dia yang
mengutus Aku.
43:15:22 Kalau Aku tidak pernah datang dan
berkata-kata kepada mereka, mereka tidak
mempunyai dosa: tetapi sekarang mereka
tidak mempunyai penyelubung bagi dosa
mereka.
43:15:23 Ia yang membenci Aku membenci
BapaKu juga.
43:15:24 Jikalau Aku tidak pernah melakukan
di antara mereka pekerjaan-pekerjan yang
tidak dilakukan seorangpun yang lain, maka
mereka tidak mempunyai dosa: tetapi
sekarang mereka bahkan melihat maupun
membenci baik Aku maupun BapaKu.
43:15:25 Tetapi ini terjadi, supaya firman da-
pat digenapi yang ada tertulis dalam Hukum
mereka, Mereka membenci Aku tanpa sebab.
43:15:26 ¶Tetapi ketika Penghibur sudah
datang, yang akan Kuutus kepadamu dari
Bapa, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari
Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku:
43:15:27 dan kamu juga akan bersaksi, karena
kamu ada bersama Aku dari permulaan.
43:16:1 ¶Hal-hal ini sudah Kukatakan
kepadamu, supaya kamu tidak akan tersing-
gung.
43:16:2 Mereka akan mengusir kamu dari
sinagoge-sinagoge: ya, waktu akan datang
bahwa barangsiapa yang membunuh kamu,
akan berpikir bahwa ia berbuat pelayanan
kepada Elohim.
43:16:3 Dan hal-hal ini akan diperbuat
mereka kepadamu, karena mereka tidak per-
nah mengenal Bapa ataupun Aku.
43:16:4 Tetapi hal-hal ini sudah Kuberitahu
kamu, supaya ketika waktunya datang, kamu
dapat ingat bahwa Aku sudah memberitahu
kamu tentang mereka. Dan hal-hal ini tidak

Kukatakan kepadamu pada permulaan, sebab
Aku masih ada bersama kamu.
43:16:5 Tetapi sekarang Aku pergi kepada
Dia yang mengutus Aku; dan tak seorangpun
dari kamu menanyai Aku, Ke manakah Eng-
kau pergi?
43:16:6 Tetapi karena Aku sudah mengata-
kan hal-hal ini kepadamu, dukacita sudah
memenuhi hatimu.
43:16:7 Akan tetapi Aku memberitahu
kamu kebenaran; akan menguntungkan
kamu bahwa Aku pergi: karena jika Aku
tidak pergi, Penghibur tidak akan datang
kepadamu; tetapi jika Aku berangkat, Aku
akan mengutus Dia kepadaMu.
43:16:8 Dan ketika Ia datang, Ia akan mene-
gur dunia tentang dosa, tentang kebenaran,
dan tentang hukuman:
43:16:9 tentang dosa, karena mereka tidak
percaya kepadaKu;
43:16:10 tetang kebenaran, karena Aku pergi
kepada BapaKu, dan kamu tidak melihat Aku
lagi;
43:16:11 tentang hukuman, karena pangeran
dunia ini dihukum.
43:16:12 Aku masih mempunyai banyak hal
untuk berkata kepadamu, tetapi kamu tidak
dapat menanggungnya sekarang.
43:16:13 Meskipun demikian ketika Ia, Roh
kebenaran itu, sudah datang, Ia akan me-
mandu kamu ke dalam segala kebenaran:
karena ia tidak akan berkata dari diriNya
sendiri; tetapi apa saja yang didengar-
Nya, itulah yang akan dikatakanNya: dan
Ia akan memperlihatkan kepadamu hal-hal
yang akan datang.
43:16:14 Ia akan memuliakan Aku: karena ia
akan menerima dari kepunyaanKu, dan akan
memperlihatkannya kepadamu.
43:16:15 Segala sesuatu yang dipunyai Bapa
adalah milikKu: oleh karena itu Kukatakan,
bahwa Ia akanmengambil dari kepunyaanKu,
dan akan memperlihatkannya kepadamu.
43:16:16 Sebentar saja, dan kamu tidak akan
melihat Aku: dan lagi, sebentar saja, dan
kamu akan melihat Aku, karena Aku pergi
kepada Bapa.
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43:16:17 Lalu berkatalah beberapa dari murid-
muridNya di antara diri mereka, Apakah
artinya ini yang dikatakanNya kepada kita,
Sebentar saja, dan kamu tidak akan melihat
Aku: dan lagi, Sebentar saja, dan kamu akan
melihat Aku: dan, Karena Aku pergi kepada
Bapa?
43:16:18 Oleh karena itu mereka berkata,
Apakah artinya ini yang dikatakanNya,
Sebentar saja? Kita tidak dapat memahami
apa yang dikatakanNya.
43:16:19 Adapun Yesus mengetahui bahwa
mereka ingin menanyai Dia, dan berkata
kepada mereka, Apakah kamu minta keteran-
gan di antara dirimu tentang apa yang
Kukatakan, Sebentar saja, dan kamu tidak
akanmelihat Aku: dan lagi, Sebentar saja, dan
kamu akan melihat Aku?
43:16:20 Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu, Bahwa kamu akan menangis dan
meratap, tetapi dunia akan bergembira: dan
kamu akan berdukacita, tetapi dukacitamu
akan diubah menjadi kegembiraan.
43:16:21 Seorang perempuan, ketika ia
sedang bersalin, mempunyai kesusahan hati,
sebab saatnya sudah tiba: tetapi ketika ia su-
dah melahirkan anak itu, ia tidak ingat lagi
rasa sakit itu, karena kegembiraan bahwa se-
orang manusia sudah lahir ke dalam dunia.
43:16:22 Dan oleh karena itu kamu sekarang
mempunyai kesusahan: tetapi Aku akan meli-
hat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira,
dan kegembiraanmu tak diambil dari kamu
oleh seorangpun.
43:16:23 Dan pada hari itu kamu tidak
akan meminta apa-apa dari Aku. Sungguh-
sungguh Aku berkata kepadamu, Apa saja
yang kamu minta dari Bapa dalam namaKu,
akan diberikanNya kepadamu.
43:16:24 Sampai sekarang kamu tidak me-
minta apa-apa dalam namaKu: mintalah, dan
kamu akan menerima, supaya sukacitamu da-
pat penuh.
43:16:25 ¶Hal-hal ini sudah Kukatakan
kepadamu dalam peribahasa-peribahasa:
tetapi saat akan tiba, ketika Aku tidak akan
lagi berbicara dengan kamu dalam peribahasa-

peribahasa, tetapi Aku akan memberitahu
kamu dengan terus terang tentang Bapa.
43:16:26 Pada hari itu kamu akan meminta
dalam namaKu: dan Aku tidak mengatakan
kepadamu, bahwa Aku akan berdoa kepada
Bapa bagi kamu:
43:16:27 karena Bapa sendiri mencintai kamu,
karena kamu sudahmencintai Aku, dan sudah
percaya bahwa Aku datang keluar dari Elo-
him.
43:16:28 Aku keluar dari Bapa, dan datang ke
dalam dunia: lagi, Aku meninggalkan dunia,
dan pergi kepada Bapa.
43:16:29 Murid-muridNya berkata
kepadaNya, Lihatlah, sekarang Engkau
berbicara dengan jelas, dan tidak berkata de-
ngan peribahasa.
43:16:30 Sekarang kami pasti bahwa Engkau
mengetahui segala hal, dan tidak perlu bahwa
seorangpun menanyai Engkau: oleh ini kami
percaya bahwa Engkau datang keluar dari
Elohim.
43:16:31 Yesus menjawab mereka, Per-
cayakah kamu sekarang?
43:16:32 Lihatlah, saat sedang datang, ya,
sekarang sudah datang, bahwa kamu akan
dicerai-beraikan, setiap orang kepada kepun-
yaannya sendiri, dan akanmeninggalkanAku
sendirian: namun Aku bukan sendirian, se-
bab Bapa ada bersama Aku.
43:16:33 Hal-hal ini sudah Kukatakan
kepadamu, supaya dalam Aku kamu dapat
mempunyai damai. Dalam dunia kamu akan
mempunyai kesengsaraan: tetapi bergembi-
ralah; Aku sudah mengalahkan dunia.
43:17:1 ¶Kata-kata ini dikatakan Yesus, dan
mengangkat mataNya ke langit, dan berkata,
Bapa, waktunya sudah tiba: muliakanlah Pu-
tra Engkau, supaya Putra Engkau juga dapat
memuliakan Engkau:
43:17:2 seperti Engkau sudah memberi
Dia kuasa atas semua daging, supaya Ia
memberikan hidup yang kekal kepada se-
banyak orang yang sudah Engkau berikan
kepadaNya.
43:17:3 Dan ini adalah hidup yang kekal,
bahwa mereka mengenal Engkau, satu-
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satunya Elohim yang benar, dan Yesus Kris-
tus, yang sudah Engkau utus.
43:17:4 Aku sudah memuliakan Engkau di
bumi: Aku sudah menyelesaikan pekerjaan
yang sudah Engkau berikan kepadaKu untuk
melakukannya.
43:17:5 Dan sekarang, O Bapa, permuliakan-
lah Engkau akan Aku bersama diri Engkau
sendiri dengan kemuliaan yang sudah Aku
punyai bersama Engkau sebelum dunia ada.
43:17:6 Aku sudah menyatakan nama Eng-
kau kepada orang-orang yang sudah Eng-
kau berikan kepadaKu dari dalam dunia ini:
mereka adalah milik Engkau, dan Engkau
memberikan mereka kepadaKu; dan mereka
sudah mematuhi firman Engkau.
43:17:7 Sekarang mereka mengetahui bahwa
segala hal apa saja yang sudah Engkau berikan
kepadaKu adalah dari Engkau.
43:17:8 Karena Aku sudah memberi mereka
kata-kata yang sudah Engkau berikan
kepadaKu: dan mereka sudah menerimanya,
dan mengetahui dengan sungguh-sungguh
bahwa Aku keluar dari Engkau, dan mereka
sudah percaya bahwa Engkaulah yang
mengutus Aku.
43:17:9 Aku berdoa bagi mereka: Aku tidak
berdoa bagi dunia, tetapi bagi mereka yang
sudah Engkau berikan kepadaKu; karena
mereka adalah milik Engkau.
43:17:10 Dan semua milikKu adalah milik
Engkau, dan milik Engkau adalah milikKu;
dan Aku dimuliakan dalam mereka.
43:17:11 Dan sekarang Aku tidak ada lagi
dalam dunia, tetapi murid-murid ini ada
di dunia, dan Aku datang kepada Engkau.
Bapa yang kudus, melalui nama Engkau
sendiri peliharalah mereka yang sudah Eng-
kau berikan kepadaKu, supaya mereka dapat
menjadi satu, sama seperti Kita.
43:17:12 Sambil Aku ada bersama mereka
dalam dunia, Aku memelihara mereka
dalam nama Engkau: mereka yang sudah
Kauberikan kepadaKu Aku pelihara, dan tak
seorangpun dari mereka kehilangan, kecuali
putra kemusnahan; supaya Tulisan Suci dapat
digenapi.

43:17:13 Dan sekarang Aku datang kepada
Engkau; dan hal-hal ini Kukatakan dalam
dunia, supaya mereka dapat mempunyai
kegembiraanKu digenapi dalam diri mereka.
43:17:14 Aku sudah memberi mereka firman
Engkau; dan dunia sudah membenci mereka,
karena mereka bukan dari dunia, sama seperti
Aku bukan dari dunia.
43:17:15 Aku tidak berdoa bahwa Engkau
akan mengambil mereka dari dalam dunia
ini, tetapi bahwa engkau akan memelihara
mereka dari yang buruk.
43:17:16 Mereka bukan dari dunia, sama
seperti Aku bukan dari dunia.
43:17:17 Kuduskanlah mereka melalui kebe-
naran Engkau: firman Engkau adalah kebe-
naran.
43:17:18 Seperti Engkau sudah mengutus
Aku ke dalam dunia, demikianlah Aku juga
sudah mengutus mereka ke dalam dunia.
43:17:19 Dan demi kebaikan mereka Aku
memisahkan diriKu pada maksud kudus, su-
paya mereka juga dapat dipisahkan pada mak-
sud kudus melalui kebenaran.
43:17:20 Juga Aku tidak berdoa bagi mereka
ini saja, tetapi juga bagi mereka yang akan
percaya kepadaKu melalui perkataan mereka;
43:17:21 supaya mereka semua dapat mejadi
satu; seperti Engkau, Bapa, ada di dalam Aku,
dan Aku di dalam Engkau, supaya mereka
juga dapat menjadi satu di dalam kita: su-
paya dunia dapat percaya bahwa Engkau
mengutus Aku.
43:17:22 Dan kemuliaan yang sudah Engkau
beri kepadaKu sudah Kuberi kepada mereka;
supaya mereka dapat menjadi satu, sama
seperti kita adalah satu:
43:17:23 Aku dalam mereka, dan Engkau
dalam Aku, supaya mereka dapat dibuat sem-
purna dalam satu; dan supaya dunia dapat
tahu bahwa Engkau mengutus Aku, dan me-
ngasihi mereka, sama seperti Engkau menga-
sihi Aku.
43:17:24 Bapa, Aku ingin bahwa mereka
juga, yang sudah Engkau berikan kepadaKu,
ada bersama Aku di mana Aku ada; su-
paya mereka dapat memandang kemuli-
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aanKu, yang sudah Engkau beri Aku: karena
Engkau mengasihi Aku sebelum peletakan
fondasi dunia.
43:17:25 O Bapa yang benar, dunia tidak per-
nah mengenal Engkau: tetapi Aku mengenal
Engkau, dan murid-murid ini sudah menge-
tahui bahwa Engkau mengutus Aku.
43:17:26 Dan Aku sudah menegaskan nama
Engkau kepada mereka, dan akan mene-
gaskannya: supaya kasih yang seperti Engkau
mengasihi Aku dapat ada di dalam mereka,
dan Aku di dalam mereka.
43:18:1 ¶Ketika Yesus sudah mengatakan
perkataan-perkataan ini, Ia pergi keluar de-
ngan murid-muridNya menyeberangi sun-
gai Kidron, di mana ada sebuah taman, yang
dimasukiNya, dan murid-muridNya.
43:18:2 Dan Yudas juga, yang mengkhianati
Dia, mengetahui tempat itu: karena Yesus
sering berkumpul di situ bersama murid-
muridNya.
43:18:3 Lalu Yudas, dengan menerima se-
buah pasukan dan pengawal-pengawal dari
imam-imam kepala dan orang-orang Farisi,
datang ke situ dengan lentera-lentera dan
obor-obor dan senjata-senjata.
43:18:4 Oleh karena itu Yesus, dengan
mengetahui segala hal yang akan datang ke
atasNya, keluar dan berkata kepada mereka,
Siapakah yang kamu cari?
43:18:5 Mereka menjawab Dia, Yesus dari
Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, AKU
ADA. Dan Yudas juga, yang mengkhianati
Dia, berdiri bersama mereka.
43:18:6 Lalu segera sesudah Ia berkata kepada
mereka, AKU ADA, mereka mundur, dan
jatuh ke tanah.
43:18:7 Lalu bertanyalah Ia kepada mereka
lagi, Siapakah yang kamu cari? Dan mereka
berkata, Yesus dari Nazaret.
43:18:8 Yesus menjawab, Aku sudah mem-
beritahu kamu bahwa AKU ADA: oleh
karena itu jilakau kamu mecari Aku, biarlah
orang-orang ini pergi:
43:18:9 supaya perkataan dapat digenapi,
yang dikatakanNya, Dari mereka yang
Kauberikan kepadaKu Aku tidak menghi-

langkan seorangpun.
43:18:10 Lalu Simon Petrus, dengan mem-
punyai sebilah pedang menghunusnya, dan
menetak hamba imam kepala, dan memu-
tuskan telinga kanannya. Nama hamba itu
Malkhus.
43:18:11 Lalu berkatalah Yesus kepada
Petrus, Masukkanlah kembali pedang eng-
kau ke dalam sarung: cawan yang diberikan
Bapa kepadaKu, Apakah Aku tidak akan
meminumnya?
43:18:12 ¶Lalu pasukan itu dan kapten itu
dan pengawal-pengawal dari orang-orang
Yahudi menangkap Yesus, dan mengikat
Dia,
43:18:13 dan menyeret Dia pertama-tama
kepada Hanas; karena ia adalah mertua
Kayafas, yang adalah imam agung pada tahun
itu.
43:18:14 Adapun Kayafas adalah Ia yang per-
nah memberi nasihat kepada orang-orang
Yahudi, bahwa menguntungkan bahwa satu
orang mati untuk masyarakat.
43:18:15 ¶Dan Simon Petrus mengikuti
Yesus, dan demikian juga seorang murid yang
lain: murid itu dikenal oleh imam agung, dan
iamasuk bersama Yesus ke dalam istana imam
agung itu.
43:18:16 Tetapi Petrus berdiri di pintu di
luar. Lalu keluarlah murid yang lain itu,
yang dikenal oleh imam agung, dan berbicara
kepada dia yang menjaga pintu, dan mem-
bawa Petrus masuk.
43:18:17 Lalu berkatalah perempuan muda
yang menjaga pintu itu kepada Petrus,
Bukankah engkau juga salah satu murid
orang ini? Ia berkata, Aku bukan muridNya.
43:18:18 Dan hamba-hamba dan pengawal-
pengawal berdiri di situ, yang sudah mem-
buat api dari arang-arang; karena sudah
dingin: dan mereka menghangatkan diri
mereka: dan Petrus berdiri bersama mereka,
dan menghangatkan dirinya.
43:18:19 ¶Lalu imam agung menanyai Yesus
tentang murid-muridNya, dan tentang
ajaranNya.
43:18:20 Yesus menjawab dia, Aku berkata
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dengan terbuka kepada dunia; Aku selalu
mengajar dalam sinagoga, dan dalam Bait, di
mana orang-orang Yahudi selalu berkumpul;
dan Aku tidak berkata apa-apa secara rahasia.
43:18:21 Mengapakah engkau menanyai
Aku? Tanyailah mereka yang sudah mende-
ngar Aku, apa yang sudah Kukatakan kepada
mereka: lihatlah, mereka tahu apa yang sudah
Kukatakan.
43:18:22 Dan ketika Ia berkata demikian,
salah satu pengawal yang berdiri dekat
menampar Yesus dengan telapak tangannya,
dengan berkata, Demikiankah Engkau men-
jawab kepada imam agung?
43:18:23 Yesus menjawab dia, Jikalau Aku
mengatakan hal yang buruk, berilah kesak-
sian tentang hal yang buruk itu: tetapi jika
kebaikan, mengapakah engkau menampar
Aku?
43:18:24 Adapun Hanas sudah mengirim
Dia kepada Kayafas imam agung itu dalam
keadaan terikat.
43:18:25 ¶Dan Simon Petrus berdiri dan
menghangatkan dirinya. Oleh karena
itu mereka berkata kepadanya, Bukankah
engkau juga salah satu muridNya? Ia
menyangkal itu, dan berkata, Aku bukan
muridNya.
43:18:26 Salah satu hamba dari imam agung,
yang adalah sanak saudaranya orang yang
telinganya dipotong oleh Petrus, berkata,
Tidakkah aku melihat engkau di taman
bersama Dia?
43:18:27 Lalu Petrus menyangkal lagi: dan
seketika itu berkokoklah ayam jantan.
43:18:28 ¶Lalu mereka menyeret Yesus dari
Kayafas ke ruang pengadilan: dan itu adalah
pagi-pagi; dan mereka sendiri tidak masuk
ke dalam ruangan pengadilan, supaya mereka
tidak dinajiskan; tetapi supaya mereka boleh
makan Pelewatan.
43:18:29 Lalu Pilatus keluar kepada mereka,
dan berkata, Tuduhan apakah yang kamu
bawa terhadap orang ini?
43:18:30 Mereka menjawab dan berkata
kepadanya, Jikalau Ia bukan penjahat, kami
tidak menyerahkan Dia kepada engkau.

43:18:31 Lalu berkatalah Pilatus kepada
mereka, Kamu ambillah Dia, dan hakimilah
Dia menurut Hukum kamu. Oleh karena itu
orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya,
Tidak sah menurut Hukum untuk kami
menghukum mati seseorang:
43:18:32 supaya perkataan Yesus dapat di-
genapi, yang dikatakanNya, dengan menan-
dakan kematian apa Ia akan mati.
43:18:33 ¶Lalu Pilatus memasuki ruangan
pengadilan lagi, dan memanggil Yesus, dan
berkata kepadaNya, Apakah Engkau Raja
orang-orang Yahudi?
43:18:34 Yesus menjawab dia, Apakah eng-
kau mengatakan hal ini dari diri engkau
sendiri, atau apakah orang-orang lain mem-
beritahukan itu kepada engkau tentang Aku?
43:18:35 Pilatus menjawab, Apakah Aku se-
orang Yahudi? Bangsa Engkau sendiri dan
imam-imam kepala sudah menyerahkan Eng-
kau kepadaku: apakah yang sudah Engkau
perbuat?
43:18:36 Yesus menjawab, KerajaanKu
bukan dari dunia ini: jikalau kerajaanKu
adalah dari dunia ini, maka hamba-hambaku
akan berjuang, supaya Aku tidak dapat dise-
rahkan kepada orang-orang Yahudi: tetapi
sekarang kerajaanKu bukan dari sini.
43:18:37 Oleh karena itu Pilatus berkata
kepadaNya, Jadi apakah Engkau seorang raja?
Yesus menjawab, Engkau berkata bahwa Aku
adalah seorang raja. Kepada tujuan ini Aku
lahir, dan untuk sebab ini Aku datang ke
dalam dunia, supaya Aku dapat bersaksi ten-
tang kebenaran. Barangsiapa yang adalah
dari kebenaran mendengarkan suaraKu.
43:18:38 Pilatus berkata kepadaNya, Apakah
artinya kebenaran?
¶Dan ketika ia mengatakan ini, ia keluar
lagi kepada orang-orang Yahudi, dan berkata
kepada mereka, Aku tidak mendapat kesa-
lahan di dalam Dia sama sekali.
43:18:39 Tetapi kamu mempunyai adat,
bahwa Aku membebaskan satu orang
kepadamu pada perayaan Pelewatan: oleh
karena itu maukah kamu bahwa Aku membe-
baskan Raja orang-orang Yahudi kepadamu?
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43:18:40 Lalu berteriaklah mereka semua lagi,
dengan berkata, Bukan orang ini, melainkan
Barabas. Adapun Barabas adalah seorang pe-
rampok.
43:19:1 ¶Oleh karena itu Pilatus kemudian
mengambil Yesus dan mencambuk Dia.
43:19:2 Dan prajurit-prajurit itu mengepang
sebuah mahkota dari duri-duri, dan mele-
takkannya atas kepalaNya, dan mereka
memakaikan jubah ungu kepadaNya,
43:19:3 dan berkata, Daulat, Raja orang-
orang Yahudi! dan mereka menampar Dia
dengan tangan-tangan mereka.
43:19:4 Oleh karena itu Pilatus keluar lagi,
dan berkata kepada mereka, Lihatlah, Aku
membawa Dia ke luar kepadamu, supaya
kamu dapat tahu bahwa aku tidak mendapat
kesalahan di dalam Dia.
43:19:5 Lalu datanglah Yesus ke luar, dengan
memakai mahkota duri itu, dan jubah ungu
itu. Dan Pilatus berkata kepada mereka, Pan-
danglah manusia itu!
43:19:6 Oleh karena itu ketika imam-imam
kepala dan pengawal-pengawal melihat Dia,
mereka berteriak, dengan berkata, Salibkan-
lah Dia, salibkanlah Dia. Pilatus berkata
kepada mereka, Kamu sendiri ambillah Dia,
dan salibkanlah Dia: karena Aku tidak men-
dapat kesalahan di dalam Dia.
43:19:7 Orang-orang Yahudi itu menjawab
dia, Kami mempunyai suatu hukum, dan
menurut hukum kami Ia harus mati, karena
Ia sudah membuat diriNya Putra Elohim.
43:19:8 Oleh karena itu ketika Pilatus mende-
ngar perkataan itu, Ia lebih takut lagi;
43:19:9 dan pergi lagi ke dalam ruangan pen-
gadilan, dan berkata kepada Yesus, Dari ma-
nakah asal Engkau? Tetapi Yesus tidak mem-
beri dia jawaban.
43:19:10 Lalu berkatalah Pilatus kepadaNya,
Engkau tidak berbicara kepadaku? tidak
tahukah Engkau bahwa Aku mempunyai
kuasa untuk menyalibkan Engkau, dan mem-
punyai kuasa untuk membebaskan Engkau?
43:19:11 Yesus menjawab, Engkau tidak da-
pat mempunyai kuasa terhadap Aku sama
sekali, kecuali itu diberikan kepada engkau

dari atas: oleh karena itu ia yang menye-
rahkan Aku kepada engkau mempunyai dosa
yang lebih besar.
43:19:12 Dan mulai dari waktu itu Pilatus
berusaha untuk membebaskan Dia: tetapi
orang-orang Yahudi itu berteriak, dengan
berkata, Jikalau engkau membebaskan orang
ini, engkau bukan teman Kaisar: barangsi-
apa membuat dirinya seorang raja berbicara
melawan Kaisar.
43:19:13 Oleh karena itu ketika Pilatus men-
dengar perkataan itu, ia membawa Yesus ke
luar, dan duduk di kursi pengadilan di tempat
yang disebut Hamparan Batu, tetapi dalam
bahasa Ibrani, Gabata.
43:19:14 Dan itu adalah persiapan Pelewatan,
dan kira-kira jam keenam: dan ia berkata
kepada orang-orang Yahudi, Pandanglah Ra-
jamu!
43:19:15 Tetapi mereka berteriak, Enyahkan
Dia, enyahkan Dia, salibkanlah Dia. Pila-
tus berkata kepada mereka, Akankah aku me-
nyalibkan Rajamu? Imam-imam kepala men-
jawab, Kami tidak mempunyai raja selain
Kaisar.
43:19:16 Oleh karena itu ia kemudian menye-
rahkan Dia kepada mereka untuk disalibkan.
¶Dan mereka mengambil Yesus, dan menye-
ret Dia.
43:19:17 Dan Ia, dengan memikul salibNya,
keluar ke tempat yang disebut Tempat sebuah
Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut
Golgota:
43:19:18 di mana mereka menyalibkan Dia,
dan dua orang lain bersama dengan Dia,
sebelah-menyebelah, dan Yesus di tengah-
tengah.
43:19:19 Dan Pilatus menulis sebuah prasasti,
dan memasangnya pada salib itu. Dan tulisan
itu adalah, YESUS DARI NAZARET, RAJA
ORANG-ORANG YAHUDI.
43:19:20 Lalu pasasti ini dibaca bayak orang
Yahudi: karena tempat di mana Yesus disalib-
kan ada di dekat kota: dan itu ditulis dalam
bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin.
43:19:21 Lalu berkatalah imam-imam kepala
dari orang-orang Yahudi kepada Pilatus, Jan-
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ganlah tulis, Raja orang-orang Yahudi; tetapi
bahwa Ia berkata, Aku adalah Raja orang-
orang Yahudi.
43:19:22 Pilatus menjawab, Apa yang sudah
kutulis, sudah kutulis.
43:19:23 ¶Lalu prajurit-prajurit, ketika
mereka sudah menyalibkan Yesus, mengam-
bil pakaian-pakaianNya, dan membuat em-
pat bagian, kepada setiap prajurit sebagian;
dan juga bajuNya; adapun baju itu tidak ada
jahitan, ditenun dari atas ke seluruhannya.
43:19:24 Oleh karena itu mereka berkata
di antara diri mereka, Biarlah kita jangan
mengoyak-ngoyaknya, tetapi membuang
undi baginya, untuk menentukan siapa akan
memilikinya. Ini terjadi supaya Tulisan Suci
dapat digenapi, yang berkata, Mereka mem-
bagikan pakaian-pakaianKu di antaramereka,
dan bagi bajuKu mereka membuang undi.
Oleh karena itu hal-hal ini dilakukan prajurit-
prajurit itu.
43:19:25 Adapun di dekat salib Yesus, berdiri-
lah ibuNya, dan saudari ibuNya, Maria
istrinya Klopas, dan Maria Magdalena.
43:19:26Oleh karena itu ketika Yesusmelihat
ibuNya, dan murid yang dikasihiNya berdiri
dekat, Ia berkata kepada ibuNya, Perempuan,
pandanglah putra engkau!
43:19:27 Lalu berkatalah Ia kepada murid itu,
Pandanglah ibu engkau! Dan dari waktu itu
murid itu mengambil dia ke dalam rumahnya
sendiri.
43:19:28 ¶Sesudah ini, Yesus, dengan menge-
tahui bahwa segala hal sudah diselasaikan, su-
paya Tulisan Suci dapat digenapi, berkata,
Aku haus.
43:19:29 Lalu ada terletak di situ sebuah
wadah penuh dengan cuka: dan mereka
mengisi sebuah bunga karang dengan cuka,
dan meletakkannya atas hisop, dan mele-
takkannya pada mulutNya.
43:19:30 Oleh karena itu ketika Yesus mene-
rima cuka itu, Ia berkata, Sudah selesai. Dan
Ia menundukkan kepalaNya, dan menyerah-
kan RohNya.
43:19:31 ¶Oleh karena itu orang-orang
Yahudi, karena itu adalah hari persiapan,

memohon Pilatus bahwa kaki-kaki mereka
dapat dipatahkan dan mayat mereka diambil,
supaya janganlah tubuh-tubuh itu masih ada
di salib pada hari Sabat, (karena hari Sabat itu
adalah hari agung).
43:19:32 Lalu datanglah prajurit-prajurit itu,
dan mematahkan kaki-kaki dari orang per-
tama, dan dari orang lain yang disalibkan
bersama Dia.
43:19:33 Tetapi ketika mereka datang kepada
Yesus, dan melihat bahwa Ia sudah mati,
mereka tidak mematahkan kakiNya:
43:19:34 tetapi seorang dari prajurit-prajurit
itu dengan sebuah tombak menikam
labungNya, dan segara keluarlah darah dan
air.
43:19:35 Dan ia yang melihatnya bersaksi,
dan kesaksianya adalah benar: dan ia menge-
tahui bahwa ia berkata benar, supaya kamu
dapat percaya.
43:19:36 Karena hal-hal ini dijadikan, supaya
Tulisan Suci dapat digenapi, Tak setulangpun
dari padaNya akan dipatahkan.
43:19:37 Dan lagi nas Tulisan Suci lain
berkata, Mereka akan memandang kepada Ia
yang sudah ditikam mereka.
43:19:38 ¶Dan sesudah ini Yusuf dari Ar-
matea, yang adalah seorang murid Yesus,
tetapi dengan sembunyi-sembunyi karena
takut akan orang-orang Yahudi, memohon
Pilatus supaya ia boleh mengambil mayat
Yesus: dan Pilatus memberi dia izin. Oleh
karena itu ia datang dan mengambil mayat
Yesus.
43:19:39 Dan datanglah juga Nikodemus,
yang pada permulaan datang kepada Yesus
pada waktu malam, dan membawa campuran
getah mur dan getah gaharu, kira-kira seratus
litra beratnya.
43:19:40 Lalu mereka mengambil mayat
Yesus, dan mengafaninya dalam kain lenan
bersama rempah-rempah menurut adat
orang-orang Yahudi menguburkan mayat.
43:19:41 Adapun di tempat di mana Ia disalib-
kan ada sebuah taman; dan dalam taman itu
ada sebuah makam baru, yang di dalamnya
tidak pernah ada orang dibaringkan.
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43:19:42 Oleh karena itu mereka membaring-
kan Yesus di situ karena hari persiapan orang-
orang Yahudi; sebab makam itu dekat.
43:20:1 ¶Pada hari pertama minggu itu
datanglahMariaMagdalena pagi-pagi, waktu
masih gelap, ke makam itu, dan melihat
bahwa batu sudah diambil dari makam itu.
43:20:2 Lalu ia berlari, dan datang kepada
Simon Petrus, dan kepada murid yang lain
itu, yang dicintai Yesus, dan berkata kepada
mereka, Mereka sudah memgambil Tuhan
dari makam, dan kami tidak tahu di mana
mereka membaringkan Dia.
43:20:3 Oleh karena itu keluarlah Petrus, dan
murid yang lain itu, dan datang ke makam.
43:20:4 Maka mereka berdua berlari bersama-
sama: dan murid yang lain itu berlari lebih
cepat daripada Petrus, dan datang lebih
dahulu ke makam itu.
43:20:5 Dan dengan membungkuk, dan de-
ngan melihat ke dalam, ia melihat kain-kain
lenan terletak; akan tetapi ia tidak masuk.
43:20:6 Lalu datanglah Simon Petrus
menyusul dia, dan masuk ke dalam makam
itu, dan melihat kain-kain lenan terletak,
43:20:7 dan serbet, yang dulu ada pada
kepalaNya, tidak terletak bersama kain-kain
lenan, tetapi sudah tergulung di tempat
tersendiri.
43:20:8 Lalu masuklah juga murid yang lain
itu, yang datang lebih dahulu ke makam itu,
dan ia melihat, dan percaya.
43:20:9 Karena sampai waktu itu mereka
belum mengetahui nas Tulisan Suci, bahwa
Ia harus bangkit dari antara orang mati.
43:20:10 Lalu murid-murid itu pulang lagi ke
rumah mereka sendiri.
43:20:11 ¶Tetapi Maria berdiri di luar
makam itu dengan menangis: dan sambil
ia menangis, ia membungkuk, dan melihat ke
dalam makam itu,
43:20:12 dan melihat dua malaikat dalam
pakaian putih sedang duduk, yang satu dekat
kepala, dan yang lain dekat kaki, di mana ma-
yat Yesus pernah terbaring.
43:20:13 Dan mereka berkata kepadanya,
Perempuan, mengapakah engkau menangis?

Dia berkata kepada mereka, Karena mereka
sudah mengambil Tuhanku, dan aku tidak
tahu di mana mereka membaringkan Dia.
43:20:14 Dan ketika ia sudah berkata
demikian, ia berpaling ke belakang, dan
melihat Yesus berdiri, dan tidak mengetahui
bahwa itu adalah Yesus.
43:20:15 Yesus berkata kepadanya, Perem-
puan, mengapakah engkau menangis?
siapakah yang kaucari? Ia, dengan
menyangka Dia adalah tukang kebun,
berkata kepadaNya, Tuan, jikalau engkau
membawa Dia dari sini, beritahulah aku di
mana engkau membaringkan Dia, dan aku
akan mengambil Dia.
43:20:16 Yesus berkata kepadanya, Maria.
Ia memalingkan dirinya, dan berkata
kepadaNya, Raboni! yang adalah sama de-
ngan berkata, Guru.
43:20:17 Yesus berkata kepadanya, Jangan
menyentuh Aku; karena Aku belum naik
kepada BapaKu: tetapi pergilah kepada
saudara-saudaraKu, dan berkatalah kepada
mereka, Aku naik kepada BapaKu, dan Ba-
pamu; dan kepada ElohimKu, dan Elohimmu.
43:20:18 Maria Magdalena datang dan mem-
beritahu murid-murid itu bahwa ia sudah
melihat Tuhan, dan bahwa Ia sudah menga-
takan hal-hal ini kepadanya.
43:20:19 ¶Lalu pada hari yang sama itu pada
waktu sore, yang adalah hari pertama minggu
itu, ketika pintu-pintu tertutup di mana
murid-murid berkumpul karena takut kepada
orang-orang Yahudi, datanglah Yesus dan
berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata
kepada mereka, Damai kepadamu.
43:20:20 Dan ketika Ia sudah berkata
demikian, Ia memperlihatkan tangan-
tanganNya dan lambungNya kepada mereka.
Lalu murid-murid itu bergembira, ketika
mereka melihat Tuhan.
43:20:21 Lalu berkatalah Yesus kepada
mereka lagi, Damai kepadamu: sama seperti
BapaKu sudah mengutus Aku, demikianlah
Aku mengutus kamu.
43:20:22 Dan ketika Ia sudah mengatakan ini,
Ia mengembus ke atas mereka, dan berkata
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kepada mereka, Terimalah kamu Roh Kudus:
43:20:23 Barangsiapa yang dosa-dosanya
kamu bebaskan dari hukuman, dosa-dosa itu
dibebaskan kepada mereka; dan barangsiapa
yang dosa-dosanya kamu pertahankan, dosa-
dosa itu dipertahankan.
43:20:24 ¶Tetapi Thomas, salah satu dari ke-
duabelas itu, yang disebut Didimus, tidak ada
bersama mereka ketika Yesus datang.
43:20:25 Oleh karena itu murid-murid yang
lain itu berkata kepadanya, Kami sudah meli-
hat Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka,
Kecuali aku melihat bekas dari paku-paku itu
pada tangan-tanganNya, dan memasukkan
jariku ke dalam bekas dari paku-paku itu,
dan memasukkan tanganku ke dalam lam-
bungNya, aku tidak akan percaya.
43:20:26 ¶Dan sesudah delapan hari sekali
lagi murid-muridNya ada di dalam, dan
Tomas bersama mereka: datanglah Yesus,
dengan pintu-pintu sedang tertutup, dan
berdiri di tengah-tengah, dan berkata, Damai
kepadamu.
43:20:27 Lalu berkatalah Ia kepada Tomas,
Ulurkanlah jari engkau, dan lihatlah tangan-
tanganKu; dan ulurkanlah tangan engkau,
dan masukkanlah ke dalam lambungKu: dan
janganlah tidak percaya, tetapi percayalah.
43:20:28 Dan Tomas menjawab dan berkata
kepadaNya, Tuhanku dan Elohimku.
43:20:29 Yesus berkata kepadanya, Tomas,
karena engkau sudah melihat Aku, engkau
percaya: diberkatilah mereka yang belum
melihat, dan walaupun demikian sudah per-
caya.
43:20:30 ¶Dan sungguh-sungguh banyak
tanda lain diperbuat Yesus di hadirat murid-
muridNya, yang tidak tertulis dalam buku
ini:
43:20:31 tetapi semua ini tertulis, supaya
kamu dapat percaya bahwa Yesus adalah
Sang Kristus, Putra Elohim; dan supaya de-
ngan percaya kamu dapat mempunyai hidup
melalui namaNya.
43:21:1 ¶Sesudah hal-hal ini Yesus memperli-
hatkan diriNya lagi kepada murid-murid itu
di Danau Tiberias; dan Ia memperlihatkan

diriNya seperti ini:
43:21:2 ada berkumpul Simon Petrus, Tomas
yang disebut Didimus, dan Natanael dari
Kana di Galilea, dan putra-putra Zebedeus,
dan dua muridNya yang lain.
43:21:3 Simon Petrus berkata kepada mereka,
Aku pergi menangkap ikan. Mereka berkata
kepadanya, Kami juga pergi bersama eng-
kau. Mereka keluar, dan segera memasuki
sebuah perahu; dan malam itu mereka tidak
menangkap apa-apa.
43:21:4 Tetapi ketika pagi sudah sampai,
Yesus berdiri di pantai: tetapi murid-murid
itu belum tahu bahwa itu adalah Yesus.
43:21:5 Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Anak-anak, punyaikah kamu makanan apa
saja? Mereka menjawab Dia, Tidak.
43:21:6 Dan Ia berkata kepada mereka, Lem-
parkanlah jala ke sebelah kanan perahu,
dan kamu akan dapat. Oleh karena itu
mereka lemparkan, dan sekarang mereka
tidak mampu menariknya karena banyaknya
ikan.
43:21:7 Oleh karena itu murid yang dikasihi
Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu adalah
Tuhan. Adapun ketika Simon Petrus
mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia
mengikatkan baju nelayannya pada dirinya,
(karena ia telanjang,) dan menerjunkan
dirinya ke dalam danau.
43:21:8 Dan murid-murid yang lain datang
dalam sebuah perahu kecil; (karena mereka
tidak jauh dari darat, tetapi cuma kira-kira
dua ratus hasta,) dengan menghela jala penuh
dengan ikan-ikan itu.
43:21:9 Sesudah mereka tiba di darat, mereka
melihat di situ api dari bara-bara, dan ikan
diletakkan di atasnya, dan roti.
43:21:10 Yesus berkata kepada mereka,
Bawalah dari ikan-ikan yang baru sekarang
kautangkap itu.
43:21:11 Simon Petrus naik, dan menghela
jala itu ke darat penuh dengan ikan besar, ser-
atus lima puluh tiga ekor: dan walaupun ada
begitu banyak, masih jala itu tidak sobek.
43:21:12 Yesus berkata kepada mereka,
Datanglah dan makanlah. Dan tidak ada
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dari murid-muridNya yang berani menanyai
Dia, Siapakah Engkau? dengan mengetahui
bahwa itu adalah Tuhan.
43:21:13 Lalu Yesus datang, dan mengambil
roti, danmemberikannya kepada mereka, dan
demikian juga ikan.
43:21:14 Ini adalah sudah ketiga kalinya
bahwa Yesus memperlihatkan diriNya
kepada murid-muridNya, sesudah Ia bangkit
dari antara orang mati.
43:21:15 ¶Jadi, ketika mereka sudah makan,
Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon,
putra Yunus, apakah engkau mengasihi Aku
lebih daripada ini? Ia berkata kepadaNya, Ya,
Tuhan; Engkau tahu bahwa Aku mencintai
Engkau. Ia berkata kepadanya, Gembalakan-
lah anak-anak dombaKu.
43:21:16 Ia berkata kepadanya lagi kedua
kalinya, Simon, putra Yunus, apakah engkau
mengasihi Aku? Ia berkata kepadaNya, Ya,
Tuhan; Engkau tahu bahwa Aku mencintai
Engkau. Ia berkata kepadanya, Gembalakan-
lah domba-dombaKu.
43:21:17 Ia berkata kepadanya ketiga kalinya,
Simon, putra Yunus, Apakah engkau menc-
intai Aku? Petrus bersedih karena Ia me-
ngatakan kepadanya ketiga kalinya, Apakah
engkau mencintai Aku? Dan ia berkata
kepadaNya, Tuhan, engkau tahu segala sesu-
atu; Engkau tahu bahwa Aku mencintai Eng-
kau. Yesus berkata kepadanya, Gembalakan-
lah domba-dombaKu.
43:21:18 Sungguh-sungguh Aku berkata
kepada engkau, Ketika engkau masih muda,
engkau sendiri mengikat pinggang engkau,
dan berjalan ke mana engkau mau; tetapi
ketika engkau akanmenjadi tua, engkau akan

mengulurkan tangan-tangan engkau, dan se-
orang lain akan mengikat pinggang engkau,
dan membawa engkau ke tempat yang tidak
kauhendaki.
43:21:19 Ini dikatakanNya, untuk menan-
dakan oleh kematian apa ia akan memuliakan
Elohim. Dan ketika Ia sudah mengatakan ini,
Ia berkata kepadanya, Ikutlah Aku.
43:21:20 Lalu Petrus, dengan berpaling,
melihat murid yang dikasihi Yesus itu
sedang mengikuti; yang juga bersandar pada
dadaNya pada makan sore, dan berkata,
Tuhan, yang manakah ia yang mengkhianati
Engkau?
43:21:21 Petrus dengan melihat dia berkata
kepada Yesus, Tuhan, dan apakah yang akan
dibuat orang ini?
43:21:22 Yesus berkata kepadaNya, Jikalau
Aku mau bahwa Ia tinggal sampai Aku
datang, apakah kepentingannya kepada eng-
kau? Engkau ikutlah Aku.
43:21:23 Lalu perkataan ini pergi tersebar
di antara saudara-saudara itu, bahwa murid
itu tidak akan mati; padahal Yesus tidak
berkata kepadanya, ia tidak akan mati; tetapi,
Jikalau Akumau bahwa ia tinggal sampai Aku
datang, apakah kepentingannya kepada eng-
kau?
43:21:24 ¶Ini adalah murid yang sedang
bersaksi tentang hal-hal ini, dan sudah
menuliskan hal-hal ini: dan kami tahu bahwa
kesaksiannya itu benar.
43:21:25 ¶Dan ada juga banyak hal lain yang
diperbuat Yesus, yang, jika mereka ditulis se-
tiap hal, aku mengira bahwa bahkan bumi
sendiri tidak dapat menampung buku-buku
yang dapat ditulis. Amin.

Hak cipta dilindungi undang-undang.


