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YUDAS

65:1:1 ¶Yudas, hamba Yesus Kristus, dan
saudaranya Yakobus, kepada mereka yang su-
dah diperuntukkan bagi maksud kudus oleh
Elohim Bapa, dan dipelihara dalam Yesus
Kristus, dan terpanggil:
65:1:2 belas kasihan kepadamu, dan damai,
dan kasih dilipatgandakan.
65:1:3 Saudara-saudara yang kekasih, ketika
aku memberikan segala kerajinan untuk
menulis kepadamu tentang keselamatan yang
adalah milik bersama, diperlukan untuk
aku menulis kepadamu, dan menasihati
kamu dengan tegas bahwa kamu berjuang
dengan sungguh-sungguh demi keimanan
yang sekali diserahkan kepada orang-orang
kudus.
65:1:4 Karena ada orang-orang tertentu
menyelundup ke dalam, yang sebelumnya
dari masa purba ada tertulis akan kena huku-
man ini, orang-orang fasik, yang mengubah
rahmat Elohim menjadi kehawanafsuan, dan
menolak Tuhan Elohim yang satu-satunya,
dan Tuhan kita Yesus Kristus.
65:1:5 ¶Oleh karena itu aku berkehendak
mengingatkan kamu, walaupun kamu per-
nah mengetahui ini, bagaimana Tuhan, sesu-
dah menyelamatkan umat Israel dari tanah
Mesir, kemudian membinasakan mereka
yang tidak percaya.
65:1:6 Dan malaikat-malaikat yang tidak
memeliharakan keadaan mereka yang sem-
ula, tetapi meninggalkan kediaman mereka

sendiri, disimpanNya dalam belenggu-
belenggu abadi di bawah kegelapan sampai
penghukuman pada hari yang megah itu.
65:1:7 Bahkan seperti Sodom dan Gomora
dan kota-kota sekitar mereka dalam cara
yang sama, dengan memberikan diri mereka
kepada persetubuhan di luar pernikahan, dan
dengan berangkat mencari daging yang aneh,
ditempatkan di depan sebagai peringatan, de-
ngan menderita pembalasan api yang kekal.
65:1:8 Demikian juga pemimpi-pemimpi keji
ini benar-benar mencemarkan daging, mem-
benci kedaulatan pemerintah, dan menghujat
mutu-mutu kewibawaan.
65:1:9 Namun Mikhael, maliakat penghulu
itu, ketika bertentangan dengan Iblis ia mem-
bantah tentang mayat Musa, tidak berani
mendatangkan tuduhan yang memaki ter-
hadapnya, tetapi berkata, Tuhan menegur
engkau.
65:1:10 Tetapi orang-orang ini mengumpat
hal-hal yang belum diketahui mereka: tetapi
apa yang diketahui mereka secara alami,
seperti binatang-binatang yang tidak mem-
punyai penalaran, dalam hal-hal itulah
mereka memperburuk diri mereka.
65:1:11 Celakalah mereka! karena mereka
sudah pergi dalam jalan Kain, dan lari
dengan ketamakan mengikuti pengeliruan
Bileam untuk imbalan, dan musnah dalam
penyangkalan Korah.
65:1:12 Orang-orang ini adalah noda-noda
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dalam perjamuan-perjamuan kasihmu, ketika
mereka makan besar bersama kamu, de-
ngan memberi makanan kepada diri mereka
tanpa ketakutan: mereka adalah awan-awan
tanpa air, diangkut oleh angin-angin; pohon-
pohon yang buah-buahnya sedang layu,
tanpa buah, mati dua kali, tercabut sampai
pada akar-akarnya;
65:1:13 ombak-ombak laut yang mengamuk,
dengan memancarkan busa keaiban mereka
sendiri; bintang-bintang yang mengembara,
yang kepadanya disimpan kehitaman dari ke-
gelapan untuk selama-lamanya.
65:1:14 Dan Henokh juga, orang yang ketu-
juh dari Adam itu, bernubuat tentang orang-
orang ini, dengan berkata, Lihatlah, Tuhan
sedang datang bersama puluh ribuan orang
kudusNya,
65:1:15 untuk menjatuhkan hukuman atas
semua, dan untuk meyakinkan semua yang
fasik di antara mereka tentang semua ke-
lakuan fasik yang sudah dilakukan mereka de-
ngan kefasikan, dan tentang semua perkataan
keras mereka yang sudah diucapkan orang-
orang berdosa yang fasik terhadapNya.
65:1:16 Orang-orang ini adalah penggerutu-
penggerutu, pengeluh-pengeluh, yang ber-
jalanmenurut hawa nafsumereka sendiri; dan
mulut mereka mengatakan kata-kata besar
yang congkak, dengan mencari muka orang-
orang karena ingin keuntungan.
65:1:17 ¶Tetapi, saudara-saudara yang
kekasih, ingatlah kamu pada kata-kata yang

dikatakan dahulu oleh rasul-rasul Tuhan kita
Yesus Kristus;
65:1:18 bagaimana mereka memberitahu
kamu bahwa akan ada pengejek-pengejek
pada waktu terakhir, yang akan berjalan
menurut hawa nafsu mereka yang fasik.
65:1:19 Ini adalah mereka yang memisahkan
diri mereka dari orang-orang saleh, suka
memuaskan nafsu panca indra, dengan tidak
mempunyai Roh.
65:1:20 Tetapi kamu, saudara-saudara yang
kekasih, dengan membina dirimu atas
imanmu yang paling suci, dengan berdoa
dalam Roh Kudus,
65:1:21 peliharalah dirimu dalam kasih Elo-
him, dengan menantikan belas kasihan
Tuhan kita Yesus Kristus pada hidup yang
kekal.
65:1:22 Dan kepada sebagian orang berbelas
kasihanlah, dengan memperbedakan:
65:1:23 dan orang-orang lain selamatkanlah
dalam ketakutan dengan menarik mereka
keluar dari api; dengan membenci bahkan
baju yang dinodai oleh daging.
65:1:24 ¶Adapun kepada Ia yang mampu
menjaga supaya kamu tidak jatuh, dan untuk
menampilkan kamu tanpa kesalahan di hada-
pan hadirat kemuliaanNya dengan suka cita
yang sangat besar,
65:1:25 kepada Elohim satu-satunya yang bi-
jaksana, Juru Selamat kita, ada kemuliaan dan
keagungan, kedaulatan dan kekuasaan, baik
sekarang, maupun selalu. Amin.
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