
Perubahan menggunakan Y besar dalam Tuhan/Allah Yang Maha… 
di Mrk. 11:10, 14:61 (catatan); Luk. 1:32, 1:76, 6:35, 8:28, 22:69; Yoh. 10:34 (ayat dan catatan); Kis. 4:24, 
4:28, 7:2, 7:48, 16:17; Rom. 9:29; 1Kor. 15:28; 2Kor. 6:18; Tit. 2:13 (catatan); Ibr. 1:3, 7:1, 8:1; Yak. 5:4; 
1Ptr. 5:6; 2Ptr. 1:17; Why. 1:8, 4:2, 4:5, 4:8, 11:17, 15:3, 16:5, 16:7, 16:14, 19:6, 19:15, 20:11, 21:22. 
 

● Semua ‘Firman Tuhan’ diubah menjadi ‘Firman TUHAN’, dengan maksud bahwa Allah yang 
Esa memiliki Firman tersebut. 

 

Perubahan ‘Tuhan’ menjadi ‘TUHAN’ untuk menunjukkan Allah Bapa: 
Mat. 1:20, 1:24, 2:13, 2:19, 3:3 catatan, 3:10 catatan, 4:7, 4:10, 5:33, 9:38, 11:18, 11:25, 13:21, 21:8 
catatan, 21:9 dengan catatannya, 21:12 catatan, 22:37, 22:44-45 + catatan, 23:39, 26:72, 26:74, 27:10 
 
Mrk. 1:3 catatan, 1:44 catatan, 2:2, 2:26, 2:27, 4:17, 9:48, 11:9 dengan catatannya, 12:29, 12:30, 12:36, 
14:71. 
 
Luk. 1:6, 1:16, 1:17 (yang kedua), 1:25, 1:28, 1:32, 1:38, 1:45, 1:46, 1:48, 1:58, 1:66, 1:68, 1:79, 2:9, 2:15, 
2:23, 2:24, 2:25, 2:27, 2:29, 2:39, 2:46 catatan, 3:6, 3:9 catatan, 4:8, 4:12, 4:18, 4:19, 5:14 catatan, 7:33, 9:2, 
9:6, 10:2, 10:5, 10:6, 10:21, 10:27, 12:7, 13:35, 18:11, 19:38, 20:37, 20:42, 21:13, 21:23, 21:24,  
 
Yoh. 1:23 tambah catatan, 2:17, 2:22, 6:31, 7:42, 10:34, 10:35, 12:13 dengan catatannya, 12:14, 12:34, 
13:18, 19:24, 20:23, 20:28 Penguasa hidupku. 
 
Kisa 1:24, 2:20, 2:21, 2:25, 3:34 see below, 2:36 Penguasa, 2:39, 2:47, 3:22, 4:24, 4:27, 4:29, 5:9, 5:14 
tambah Yesus, 5:42 ganti Rumah Tuhan dengan Rumah Allah, 7:20, 7:31, 7:33, 7:35, 7:48-49, 8:22, 8:39, 
9:1 Tuhan → Tuhan Yesus, 9:28 Tuhan → Tuhan Yesus, 9:35 kembali kepada Tuhan →menjadi 
pengikut Tuhan Yesus, 10:33, 11:17 (apakah mau tambah Allah?), 11:21, 11:23-24 Tuhan + Allah dan 
Tuhan + Yesus, 12:17, 13:2, 13:10, 13:11, 13:22, 14:3 2X, 15:17 2X, 15:40, 16:9, 16:14, 17:24, 18:18, 18:27, 
20:19 Tuhan + Yesus, 20:26 TUHAN + Allah, 21:14, 24:25, 26:20, 28:25, 28:26 
 
Rom. 1:16 catatan, 1:7 Penguasa, 1:17, 6:15 judul perikop, 6:17, 8:6, 9:8, 9:29, 10:9 tambah catatan kaki, 
10:17, 12:1-2, 15:11 Penguasa, 16:20 Penguasa 
 
1Kor. 1:3 Penguasa, 1:31 Ini bisa Tuhan menurut konteks, atau TUHAN sesuai PL, 2:16, 3:5 +Yesus, 
3:18, 3:20, 4:4, 4:5 Tuhan Yesus … Dia, 4:7, 4:17 Tuhan Yesus dan TUHAN, 4:19, 5:1, 5:4 Penguasa 2X, 
5:5 Tuhan Yesus, 6:13, 6:17 Penguasa kita Yesus + Dia, 7:10 + Yesus, 7:112 + Yesus, 7:14 TUHAN x2, 7:22 
TUHAN memanggil, dan bersatu dengan Kristus, 7:25 + Yesus, 7:29, 7:32, 7:34, 7:35, 7:38, 7:39 + Yesus,  
14:21 dengan catatannya, 8:6 Penguasa kita, 9:2, 9:10, 9:13 x2, 9:14, 9:17 +Yesus + Dialah, 10:9 (di 
catatan), 10:21 + Yesus, 10:22 teks dan catatan, karena kemiripan dengan ayat PL, 10:26, 12:3 
Penguasa hidupku, 12:5, 14:21, 14:22, 14:36 → Kristus, 14:37, 15:58 + Yesus, 16:2, 16:7, 16:10, 16:16, 
16:19 dalam Tuhan Yesus, 16:22 + Yesus 
 
2Kor. 1:2 Penguasa, 2:12, 3:2-3, 3:16 + Yesus, 4:5 Penguasa hidup kita, 5:6 + Yesus, 5:11 x2, 6:3, 6:17, 
6:18, 7:10, 7:11, 8:5, 8:7, 8:12, 8:19, 8:21, 9:9, 9:10 
 
Gal. 1:3 Penguasa, 2:2, 3:11, 5:10 



 
Efesus 1:2 Penguasa, 4:1, 4:5 Penguasa x2, 4:17 +Yesus, 5:8, 5:10, 5:17, 5:19 x2, 5:20 Penguasa kita, 5:22, 
6:1 +Yesus, 6:2, 6:4, 6:6 Tuhan → Allah, 6:7 +Yesus, 6:9 Penguasa, 6:10 +Yesus, 6:16 +Yesus, 6:19, 6:21-22 
+Yesus, 6:23 Penguasa, 6:24 
 
Filipi 1:2 Penguasa, 1:15 +Yesus, 1:22 +Yesus, 2:11 Penguasa mereka, 2:29 +Yesus, 3:1 +Yesus, 3:8 
Penguasa, 3:20 Penguasa, 4:1 +Yesus, 4:5 +Yesus,  
 
Kolose 1:3 Penguasa, 2:6 Penguasa, 2:7 Dia, 3:18 +Yesus,  
 
1Tesalonika 1:1 Penguasa, 3:8 +Yesus, 3:11 Penguasa, 4:6, 5:21, 5:27 +Yesus, 5:28 Penguasa 
 
2Tesalonika 1:1 Penguasa, 1:2 Penguasa, 1:8 Penguasa, 1:9, 1:12 Penguasa x2,  
 
1Timotius 1:1-2 Penguasa, 1:9 x2, 1:14 Penguasa, 6:14 Penguasa, 6:15 Penguasa → TUHAN dan Tuhan 
atas segala tuan menjadi Penguasa atas segala penguasa.  
 
2Timotius 1:1-2 Penguasa, 1:8 Penguasa, 1:16-17, 1:18, 2:7, 2:19 TUHAN dalam kutipan pertama saja, 
dalam kutipan kedua +Yesus, 2:24 +Yesus, 3:17, 4:5 +Yesus, 4:8 +Yesus, 4:14, 4:17 +Yesus, 4:22 +Yesus. 
 
Titus 2:12   
 
Pilemon 1:1-2 demi Tuhan Yesus, 1:3 Penguasa, 1:16 +Yesus, 1:25 Penguasa 
 
Ibrani 3:7, 6:7, 6:18 catatan: Rumah Tuhan → Rumah Allah, 7:5, 8:2, 8:5, 8:8-10, 8:11, 9:1, 9:2 x2, 9:11 
Judul, 9:21, 10:11, 10:16, 10:30 x2, 10:39, 12:5, 12:8 x2, 12:14, 13:6, 13:11, 13:15 Penguasa, 13:20-21 
Penguasa, 13:24 Tuhan → Yesus. 
 
Yakobus 1:1 Penguasa, 1:7-8 x2, 1:25 x2 + in catatan, 2:1 Penguasa, 3:9, 4:10, 4:11 x2, 4:15, 5:4 x2, 5:7 
Tuhan → Allah, 5:12, 5:13, 5:14 +Yesus, 5:15 +Yesus | Allah → Tuhan 
 
1Petrus 1:3 Penguasa, 1:6, 1:7, 2:2-3, 2:13 Penguasa, 2:19 TUHAN +Allah +1, 2:20, 3:12 x2, 3:14, 3:15 
Penguasa terutama. 
 
2Petrus 1:2 Penguasa, 1:8 Penguasa, 1:11 Penguasa, 2:9, 2:20 Penguasa, 3:2 Penguasa, 3:5, 3:8 x3, 3:9 
x3, 3:12 bertemu dengan Tuhan → menyambut Tuhan Yesus, 3:14 +Yesus, Mohon periksa catatan 
kaki yang saya sudah sunting, 3:15 +Allah +1, 3:18. 
 
1Yohanes  
 
2Yohanes 1:3 yaitu Penguasa 
 
Yudas 1:4 Raja (despotes) Penguasa hidup, 1:6, 1:8, 1:9, 1:14, 1:17 Penguasa, 1:21 Penguasa | dalam 
kalimat kedua menjadi Kristus saja, 1:23, 1:24-25 Penguasa. 
 
Wahyu 1:8, (1:10 perhatikan bahwa Hari Tuhan merujuk ke Tuhan Yesus.) (1:20 Yesus sebagai kepala 
kesatuan jemaat-Nya, jadi ini pelayan2 Tuhan Yesus.) 4:8, 4:11, 6:10, 8:2 dalam catatan, 10:6-7, 11:4, 



11:8 Penguasa, 11:17, 15:3, 15:4, 16:7, 17:14 Daripada “Tuhan atas segala tuhan” saya sudah ubah 
menjadi Penguasa atas segala penguasa., 18:8, 19:6, 19:16 Penguasa atas segala penguasa, 21:22,  
22:21 Penguasa 
 

Perubahan ‘Allah’ menjadi ‘TUHAN’: 
Mat. 13:20-23, 21:9, 23:39 
Mrk. 4:15-20  
Luk. 19:38 
 

Perubahan lainnya: 
Matius 3:3 

Catatan: 3:3 Kutipan dari Yes. 40:3 Secara harfiah baris kedua, “Siapkanlah jalan untuk 
TUHAN! Luruskanlah jalan bagi-Nya!” Para pembaca Yesaya pasal 40 dalam zaman sebelum 
Kristus membaca ayat ini dengan menyebut TUHAN (yang merujuk ke YHWH), tetapi Markus 
mengutip ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus. 

Matius 3:5 Kemudian orang banyak berdatangan kepadanya dari Yerusalem, dari seluruh propinsi 
Yudea, dan dari seluruh daerah di sekitar Sungai Yordan. 
 
Matius 3:11 “Saya hanya membaptis orang dari antara kalian dengan air sebagai tanda bahwa mereka 
bertobat. Tetapi sesudah saya akan datang Seorang yang lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya saya 
tidak layak untuk melayani Dia— sekalipun hanya untuk membawa sandal-Nya. Dialah yang akan 
membaptis kalian masing-masing. Ada yang dibaptis dengan Roh Kudus, dan ada pula yang dibaptis 
dengan api. 
 
Mat. 16:24 Kemudian Yesus berkata kepada kami, “Siapa yang mau mengikut bersama Aku, dia harus 
tinggalkan kemauan diri sendiri,1 dan mengikut Aku terus dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai mati 
pun— bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur.’ 
 
Mat. 18:22 Jawab Yesus, “Bukan tujuh kali! Bukan juga tujuh puluh tujuh kali! Melainkan kamu 
harus selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya.1 
 
Mat. 21:32 Karena Yohanes datang dan menunjukkan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah 
kepada kalian, dan kalian tidak mau mempercayai ajarannya. Tetapi para penagih pajak dan para 
pelacur mempercayainya. Biarpun kalian sudah menyaksikan begitu banyak orang seperti mereka 
digerakkan oleh Allah untuk bertobat, kalian tidak menyesal dan tidak mulai percaya kepada 
ajaran Yohanes.” 
 
Mat. 22:37 Yesus menjawab, “‘Kasihilah TUHAN Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap 
napas hidupmu, dan dengan segenap akal pikiranmu.’1 
Mat. 22:44 ‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,1 

“Duduklah di sebelah kanan-Ku dan memerintahlah sebagai Raja 
sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan membuat mereka menjadi budak-Mu.”’2 

Catatan: 22:44 TUHAN Allah … Tuhan Penguasa hidupku Secara harfiah, “TUHAN berkata 
kepada Tuhanku.” Lihat informasi tentang kedua arti kata Tuhan dalam Prakata TSI. 



Mat. 22:45 Jadi, kalau Daud sangat menghormati Kristus dengan menyebut Dia ‘Tuhan Penguasa 
hidupku,’ kenapa kalian mengajar bahwa Dia hanya keturunan Daud?” 
 

 
Markus 1:1 Inilah Kabar Baik1 tentang Kristus2 Yesus— Anak Allah.3 Kejadian ini dimulai seperti yang 
dulu sudah ditulis oleh Nabi Yesaya dalam bukunya. Yesaya menulis apa yang Allah katakan kepada 
Anak-Nya seperti ini, 

“Perhatikanlah: Aku akan mengutus seorang pemberita lebih dulu, supaya dia menyiapkan 
jalan sebelum Aku mengutus Engkau.”4 

 
Mrk. 1:3 “Orang itu akan mengajar dengan suara yang keras di padang gurun, 
‘Mari kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan! Dan marilah kita bersiap-siap untuk 
bertemu dengan Dia!’”1 

Catatan 1:3 Kutipan dari Yes. 40:3 Markus mengutip ayat ini dari Septuaginta (LXX) — yaitu 
terjemahan kuno ke dalam bahasa Yunani, bukan langsung dari teks Ibrani, sehingga ayat 
yang terdapat dalam Yes. 40:3 tidak persis sama. Para pembaca Yesaya pasal 40 dalam 
zaman sebelum Kristus membaca ayat ini dengan menyebut TUHAN (yang merujuk ke 
YHWH), tetapi Markus mengutip ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus— sesuai 
kutipan di ayat 2 dari Mal. 3:1. 

 
Mrk. 1:4 Lama sesudah itu, orang yang Allah sebutkan itu datang ke padang gurun. Namanya 
Yohanes. Dia mengajar orang-orang yang datang kepadanya dan berkata, “Kalian masing-masing 
harus bertobat dari dosa-dosamu supaya Allah mengampuni kamu. Dan untuk menunjukkan bahwa 
kamu mau terus mengikut Tuhan, datanglah kepada saya supaya saya membaptis kamu.” 

Mrk. 1:25 Lalu Yesus langsung membentak roh jahat itu, “Diam! Keluar dari orang ini!” 
Markus 2:22 Tetapi ada juga ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka berkata, “Yesus 
sudah dirasuki oleh iblis— yaitu Beelzebul, pemimpin para setan.1 Jadi iblis itulah yang memberi 
kuasa kepada Yesus untuk mengusir setan-setan.” 
Mrk. 1:34 Lalu Yesus menyembuhkan mereka dari segala macam penyakitnya. Dia juga mengusir 
setan-setan yang menguasai banyak orang. Dia tidak mengijinkan setan-setan itu untuk bicara, 
karena roh-roh itu tahu siapa Dia. 
 
Mrk 1:7 

Catatan: 1:7 melayani Dia … Secara harfiah, “tunduk dan membuka tali sandal-Nya.” 
Pada zaman Yesus, semua orang memakai sandal yang terbuat dari kulit binatang, dan 
gampang sekali kaki menjadi kotor waktu jalan-jalan. Oleh karena itu, waktu tamu masuk ke 
dalam rumah, biasanya seorang budak atau pembantu ditugaskan untuk membuka tali sandal 
dan mencuci kaki tamu. Jadi frasa tersebut menggambarkan bahwa Yohanes merasa tidak 
layak untuk mengambil pekerjaan seperti itu bagi seorang Kristus. 
 

Mrk. 1:44 “Jangan beritahukan kepada siapa pun tentang apa yang terjadi padamu! Pergilah dulu 
kepada salah satu imam dan tunjukkan badanmu kepadanya. Lalu berikan persembahan kepada 
Allah, seperti yang sudah diperintahkan oleh Musa kepada setiap orang yang sudah disembuhkan 
dari penyakit kulit.1 Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu betul-betul sudah 
sembuh.” 

Catatan: 1:44 diperintahkan oleh Musa … penyakit kulit Perintah tersebut terdapat dalam Im. 
14:1-32. Kalau imam sudah setuju bahwa orang itu sembuh, maka orang itu harus datang 



kembali dengan membawa dua ekor burung yang masih hidup ke Rumah Allah, supaya 
seorang imam bisa mengadakan upacara pembersihan dari penyakit kulit. Satu ekor 
dipotong di atas piring yang penuh dengan air— supaya darahnya tercampur dengan air itu. 
Lalu imam yang bertugas memercikkan air yang sudah tercampur darah itu kepadanya. (Dan 
mayat burung itu kemungkinan dibakar di atas mezbah Tuhan.) Lalu burung yang kedua 
dicelupkan ke dalam air yang sudah tercampur darah, lalu dilepaskan. Dalam cerita ini Yesus 
bermaksud bahwa orang yang disembuhkan itu harus pergi ke Rumah Allah di Yerusalem, 
karena persembahan-persembahan seperti ini tidak dilakukan di rumah-rumah pertemuan di 
kampung-kampung mereka. 

 
Markus 2:20 Tetapi coba kalian pikir apa yang akan terjadi kalau pengantin laki-laki dibunuh oleh 
musuh-musuhnya. Hal itulah yang akan terjadi dengan Aku, dan pada waktu itulah murid-murid-Ku 
akan berpuasa sebagai tanda berdukacita.” 
 
Mrk. 3:1 Pada waktu Yesus masuk lagi ke dalam salah satu rumah pertemuan orang Yahudi,1 di situ 
ada seorang laki-laki yang salah satu tangannya sudah lumpuh. 
 
Mrk. 3:2  

Catatan: 3:2 Farisi Secara harfiah di sini Markus menulis ‘mereka’, yang merujuk kepada 
orang-orang dari kelompok Farisi di bagian akhir pasal 2. Dan di ayat 6, sudah jelas 
bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang Farisi. 

 
Markus 3:29  

Catatan: 3:29 menghina Roh Kudus Yesus menasihati mereka tentang dosa menghina Roh 
Kudus karena ahli-ahli Taurat sudah berkata, “Yesus itu sudah dikuasai oleh iblis,” dan, 
“Yesus bekerja dengan kekuatan iblis.” (ayat 22 dan 30) Hati mereka begitu tertutup kepada 
Yesus sehingga hal-hal baik yang dilakukan-Nya melalui kekuatan Roh Allah dianggap 
sebagai kejahatan. Tidak mungkin seseorang dengan pikiran seperti itu bisa bertobat. Pikiran 
seperti menghina Roh Allah bisa dibandingkan dengan 1 Yoh. 5:16— di mana Yohanes 
menulis tentang “dosa yang mendatangkan kematian,” yang juga tidak bisa diampuni. Tetapi 
bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut dengan berkata, 
“Apakah saya pernah menghina Roh Allah dan Allah tidak akan mengampuni saya?” Kalau 
kita masih merasa sedih dan minta ampun ketika jatuh dalam dosa, dan kalau kita masih 
ingin hidup baik di hadapan Allah, sudah jelas Roh Allah masih bekerja di dalam hati kita. 
Kalau kita masih mau bertobat, berarti kita tidak berbuat dosa yang menghina Roh Allah. 

 
Markus 4:25  

Catatan: 4:24-25 Secara harfiah Yesus menggunakan gambaran takaran mengenai 
pelajaran-Nya: “Perhatikanlah apa yang kalian dengar. Takaran yang kalian pakai akan 
menjadi ukuran yang dipakai pula kepada kalian, bahkan akan ditambahkan lagi. 25 Karena 
siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi, dan siapa yang tidak mempunyai, bahkan 
apa yang dia punyai akan diambil darinya.” Untuk terjemahan bahasa Inggris yang seperti 
TSI, lihat NLT. 

 
 
Markus 5:2 Saat Yesus turun dari perahu, seorang laki-laki yang dikuasai oleh roh jahat langsung 
menemui-Nya. Orang itu keluar dari gua-gua pekuburan* yang ada di dekat pantai itu. 
 



5:2 gua-gua pekuburan Pada waktu itu orang Yahudi sering menguburkan mayat orang mati 
di dalam gua atau di ruangan kecil yang digali di dalam gunung batu. Kejadian ini banyak 
berbicara tentang hal-hal yang najis— roh jahat, kuburan, babi, dan daerah orang yang bukan 
Yahudi. Hal ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi. 

 
Mrk. 6:16 Waktu Herodes mendengar hal itu, dia berkata, “Dia pasti Yohanes Pembaptis! Dulu 
lehernya sudah dipotong oleh tentara saya atas perintahku. Tetapi sekarang dia sudah hidup 
kembali!” 
 
Markus 7:31 Judul: 

Yesus menyembuhkan orang tuli dan yang sulit berbicara 
 
Markus 7:33 33 Lalu Yesus mengajak orang itu untuk menjauh dari orang banyak, sehingga mereka 
hanya berdua saja. Pertama-tama Yesus memasukkan salah satu jari kiri dan jari kanan-Nya ke 
dalam telinga kiri dan telinga kanan orang itu, dan sesudah itu Yesus meludahi telapak 
tangan-Nya sendiri lalu mengoleskan ludah-Nya itu pada lidah orang yang tuli dan sulit berbicara 
itu. 
 
Markus 8:34 Sesudah itu Yesus memanggil orang banyak yang sedang mengikuti Dia dan 
murid-murid-Nya, lalu Dia berkata kepada mereka, “Setiap orang yang mau mengikut Aku, dia harus 
meninggalkan kepentingannya sendiri1 dan mengikut Aku terus dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai 
mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,2 saya tidak akan mundur!’ 
 
Markus 10:20 Jawab orang itu kepada-Nya, “Guru, saya sudah mematuhi semua itu sejak masa muda.” 
Mrk. 10:30 maka dalam hidupnya yang sekarang juga, dia pasti akan menerima kembali hal-hal 
tersebut— seratus kali lipat. Di dunia ini dia itu akan menerima lebih banyak rumah, saudara 
laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang. Namun di luar semua itu dia juga akan 
dianiaya. Tetapi pada akhirnya dia juga akan menerima upah besar di dunia yang akan datang— 
yaitu hidup yang selama-lamanya. 
 
Markus 13:14 Catatan: 

13:14 Penjelasan Markus Secara harfiah Markus menulis tiga kata yang berarti, “Biarlah 
pembaca mengerti!” Perkataan ini tentu tidak diucapkan oleh Yesus, tetapi adalah komentar 
pendek dari penulis Markus, dan sering ditulis dalam kurung dalam penerjemahan. 
Perkataan Markus ini bisa ditafsirkan dengan dua cara: 1) Biarlah orang yang membaca 
mengerti perkataan Yesus yang penting ini. 2) Tetapi dalam PB kata kerja ‘baca’ tersebut 
hampir selalu berarti ‘membaca kepada para pendengar’. Dan kalau demikian, kata imperatif 
‘biarlah mengerti’ dapat dimengerti ‘biarlah arti dijelaskan’ (kepada para pendengar). Pada 
zaman Markus, kebanyakan orang tidak bisa membaca, dan Markus mengajak orang yang 
membacakan kepada orang lain untuk menjelaskan nubuatan Daniel yang dikutip oleh Yesus. 

 
 

Lukas  
Luk. 3:4 

Catatan: 3:4 Kutipan ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini dengan merujuk kepada 
Tuhan Yesus. Bandingkan dengan Markus 1:2-3. 

Luk. 3:23-38 



…. 
(30-32) Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud, Natan, Matata, Mina, Melea, Elyakim, Yonam, Yusuf, 
Yehuda, Simeon, 
…. 
 
Luk. 5:3 Yesus naik ke salah satu perahu itu— yaitu perahu Petrus.1 Dia mengajak Petrus bertolak 
sedikit jauh dari pantai supaya ada jarak. Lalu Dia duduk di atas perahu itu dan mengajar orang 
banyak dari situ. 

Catatan: 1 + 5:3-5, 10 Petrus Secara harfiah, “Simon.” 
 
Lukas 7:19 dan menyuruh mereka menemui Tuhan Yesus untuk bertanya, “Apakah Bapak ini Utusan 
yang dijanjikan kedatangan-Nya? Ataukah kita masih harus menunggu orang lain?” 
 
Lukas 9:23 Kemudian Dia berkata lagi kepada semua murid-Nya, “Setiap orang yang mau mengikut 
Aku, dia harus meninggalkan kepentingannya sendiri1 dan mengikut Aku setiap hari dengan pikiran 
seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,2 saya tidak akan mundur!’ 
 
Luk. 14:27 Kamu tidak mungkin menjadi pengikut-Ku kalau tidak mengikut Aku terus dengan pikiran 
seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,1 saya tidak akan mundur.’ 
 
Lukas 16:23 Catatan 

16:23 neraka Secara harfiah, “Hades.” Hades mempunyai arti sama dengan kata ‘Syeol’ 
dalam bahasa Ibrani— yaitu tempat pemberhentian orang mati sementara menunggu 
penghakiman. Tetapi dalam konteks cerita ini, ternyata Lazarus dan si orang kaya sudah 
dihakimi. 

 
Lukas 17:8 Melainkan kamu akan berkata kepada budakmu itu, ‘Siapkan makanan untuk saya. 
Pakailah pakaian yang disediakan untuk tugas dalam rumah. Layanilah saya di meja makan sampai 
saya selesai makan. Sesudah itu kamu boleh makan.’ 
Lukas: 17:9 Dan kamu tidak perlu berterima kasih kepada budak itu ketika dia sudah selesai 
melakukan hal-hal yang diperintahkan olehmu. 
Lukas 17:21 Orang-orang tidak akan berkata, ‘Ibukota kerajaan Allah ada di sini,’ atau ‘Allah sudah 
mendirikan kerajaan-Nya di sana.’ Karena pemerintahan Allah di tengah-tengah kita sudah 
berjalan.”1 

 
Lukas 18:30 maka dalam hidupnya yang sekarang juga, dia pasti akan menerima kembali hal-hal 
tersebut secara berlipat ganda. Dan pada zaman yang akan datang, Allah akan memberikan hidup 
yang selama-lamanya kepadanya.” 

[Dalam ayat ini dua kalimat yang terdapat di Markus 10:29 dihapuskan. Kedua kalimat ini 
tidak ada dalam bahasa Yunani untuk Lukas 18:30: “Di dunia ini dia itu akan menerima lebih 
banyak rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang. Di luar 
semua itu dia juga akan dianiaya.” 

 
Lukas 22:47 47 Waktu Yesus masih berbicara, datanglah orang banyak, dan Yudas— salah satu dari 
kedua belas murid-Nya, berjalan di depan mereka sebagai penunjuk jalan. Dia mendekati Yesus 
untuk memeluk-Nya. 
 
Lukas 24:36 Catatan: 



24:36 memberi salam … Secara harfiah, Yesus berkata dua kata dalam bahasa Yunani yang 
artinya, “Sejahteralah kalian.” Kemungkinan besar Yesus menggunakan bahasa Ibrani waktu 
menyampaikan salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam bahasa Ibrani ‘Syalom’ adalah kata salam 
yang dipakai sehari-hari. Tetapi memang dalam situasi ini, kemungkinan besar Yesus 
bermaksud juga menyampaikan sesuai dengan arti dasar perkataan itu— yaitu ketenangan 
hati. 

 
 

Yohanes  
Yoh. 1:23  

Catatan: 1:23 Kutipan ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini dengan merujuk kepada 
Tuhan Yesus. Bandingkan dengan Markus 1:2-3. 

 
Yoh. 6:11 Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu dan mengucap syukur kepada Allah, lalu Dia 
menyerahkan kepada kami untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Lalu semua orang makan 
dengan sepuas-puasnya. 

 
Yoh. 11:52 Dan kematian Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi tujuan dari 
pengurbanan-Nya adalah untuk mengumpulkan dan mempersatukan semua orang dari seluruh 
dunia yang akan menjadi anak-anak Allah. 
 
Yoh. 20:19 Catatan: 

20:19 memberi salam … Secara harfiah, Yesus berkata dua kata dalam bahasa Yunani yang 
dapat diterjemahkan, “Sejahteralah kalian.” Kemungkinan besar Yesus menggunakan bahasa 
Ibrani waktu memberi kata salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam bahasa Ibrani ‘Syalom’ adalah 
kata salam yang biasa dan sering dipakai tiap-tiap hari. Tetapi memang dalam hal ini, 
kemungkinan besar Yesus bermaksud juga sesuai dengan arti dasar dari perkataan itu— yaitu 
ketenangan hati. 
 

Yoh 20:28 Lalu Tomas menjawab, “Ya, Engkau Penguasa hidupku dan Allahku!” 
 
Yohanes 21:15 Catatan: 

21:15 mengasihi Dalam bahasa Yunani, dua kata kerja yang berarti ‘mengasihi’ dipakai oleh 
Yesus dan Petrus dalam ayat 15-17. Dalam bahasa Yunani kuno arti kedua kata itu berbeda, 
tetapi pada zaman Yesus arti kedua kata itu sudah menjadi sama— yaitu berarti ‘mengasihi’ 
saja. Karena itu hampir semua penerjemahan tidak membedakan arti dari kedua kata itu lagi. 
Pada waktu kejadian ini, kemungkinan besar Yesus dan Petrus menggunakan bahasa Aram— 
yang mirip dengan bahasa Ibrani dan pada waktu itu digunakan sebagai bahasa 
sehari-hari oleh orang Yahudi. Tetapi salah satu sifat Yohanes dalam tulisannya adalah dia 
selalu menghindari pengulangan kata yang sama. Jadi dalam satu cerita dia sering 
menggunakan dua kata yang sama atau hampir sama artinya. Salah satu contoh yang lain 
adalah Yohanes menggunakan dua kata yang berbeda untuk ‘domba’ dalam ayat 15-17. Dalam 
ayat ini, secara harfiah ‘anak-anak dari domba-domba’. Ada variasi juga antara ‘berikan 
makan’ dan ‘menjaga’. 

 
 



Kisa 2:34 Karena bukan Daud yang terangkat ke surga, tetapi dia sendiri mengatakan, 
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku:1 

“Duduklah di sebelah kanan-Ku dan memerintahlah sebagai Raja 
Catatan: 2:34 TUHAN Allah … Tuhan Penguasa hidupku Secara harfiah, “TUHAN berkata 
kepada Tuhanku.” Lihat informasi tentang kedua arti kata Tuhan dalam Prakata TSI. 

 
Kisa 2:46 Setiap hari mereka sehati sepikiran berkumpul di teras Rumah Allah. Dengan penuh rasa 
sukacita dan syukur mereka sering saling mengundang untuk makan bersama di 
rumah-rumah mereka (di mana mereka juga merayakan Perjamuan Kudus). 
 
Kisa 6:1 

Menghapus catatan. 
Kisa 7:43  

Catatan: 7:43 Am. 5:25-27 
 

Kisa 9:35 Lalu semua orang yang tinggal di Lida dan Saron melihat Eneas sudah disembuhkan, lalu 
mereka bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. 
Kisa 9:39 Lalu Petrus menyiapkan diri dan ikut dengan mereka. Ketika tiba di sana, Petrus diantar ke 
ruang atas tersebut. Semua janda berdiri mengelilingi Petrus di situ. Sambil menangis mereka 
memperlihatkan kepadanya baju-baju dan berbagai pakaian lain yang dibuat oleh Dorkas untuk 
mereka pada waktu dia masih hidup. 

 
Kisa 15:17  

Catatan: 15:17 Kutipan ini dari Am. 9:11-12 dalam penerjemahan ke dalam Bahasa Yunani 
yang disebut LXX. 

Kisa 15:32 Yudas dan Silas juga mempunyai kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan yang 
diterima dari Roh Allah.1 Jadi mereka berbicara banyak untuk menasihati dan menguatkan 
saudara-saudari seiman itu. 

Catatan: 15:32 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1. 
Kisa 17:34 Tetapi ada beberapa dari mereka yang percaya kepada Yesus dan bergabung dengan 
Paulus. Termasuk di antara mereka adalah Dionisius— yang adalah anggota Sidang Areopagus, 
seorang perempuan bernama Damaris, dan beberapa orang lain juga. 
 

 
 
Roma 1:16 Catatan: 

1:16 baik orang Yahudi maupun … Secara harfiah, “pertama-tama kepada orang Yahudi 
maupun orang Yunani.” Frasa yang sama digunakan dua kali lagi di 2:9 dan 10. Dengan kata 
‘pertama-tama’, Paulus tidak bermaksud bahwa orang-orang dari bangsa Yahudi mempunyai 
kedudukan lebih tinggi dalam pandangan Tuhan dari orang-orang dari suku lain. (Hal itu 
dapat dilihat dengan jelas di 2:11 yang menuliskan, “karena Allah tidak membeda-bedakan 
orang.” Bandingkan juga dengan Roma 3:9 dan 10:12.) Ternyata Paulus menggunakan frasa 
ini untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang dibicarakan dalam ketiga ayat tersebut 
seharusnya lebih cepat diakui oleh orang-orang Yahudi karena sejarah dan kebudayaan 
mereka, dan karena mereka sudah mengenal Firman Allah dalam Perjanjian Lama. Dalam 
ketiga ayat tersebut, Paulus menggunakan kata ‘Yunani’ dengan arti ‘semua bangsa lain yang 
bukan Yahudi’, karena pada waktu Paulus menulis surat ini, kebudayaan dan bahasa Yunani 
sudah tersebar ke seluruh suku dan bangsa dalam kerajaan Roma. 



Roma 5:15 Tetapi apa yang Adam perbuat dengan apa yang Kristus perbuat sungguh sangat jauh 
berbeda! Akibat dari pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Tetapi akibat dari 
pengurbanan Kristus Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah dan menerima hidup 
yang selama-lamanya! Hal itu membuktikan kebaikan hati Allah yang teramat luar biasa! 
 
Roma 10:9 Dan inilah pesan Allah itu: Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah 
Penguasa hidupmu1, dan percaya penuh di dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus 
dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 

Catatan: 10:9 Penguasa hidupmu Secara harfiah, ‘Tuhan’. Kata lain digunakan karena penting 
bahwa pembaca mengerti bahwa maksud Paulus di sini bukan bahwa Yesus adalah ilahi. 
Alasan kedua adalah bahwa orang-orang yang hanya mendengar ayat ini tanpa melihat 
bentuk huruf perlu terima arti yang benar. Lihat Prakata TSI untuk informasi selanjutnya 
dalam bagian dengan judul Arti yang hilang dalam kata ‘Tuhan’ dalam bahasa Indonesia. 

 
Roma 12:1-2 1-2 Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara 
Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnyalah kita membalas kebaikan hati-Nya! 
Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang 
duniawi. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini, “Ya TUHAN, aku 
mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagi-Mu!”— walaupun sebenarnya kita masih hidup. 
Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati TUHAN. 
Dengan demikian Dia akan memperbarui pikiran kita— sehingga kita bisa mengetahui apa yang 
menjadi kehendak-Nya bagi kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita bisa 
mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan 
hati TUHAN. 
 

 
1Korintus 8:6 tetapi bagi kita hanya ada satu Allah— yaitu yang kita sebut Bapa. Segala sesuatu 
berasal dari Dia, dan kita hidup untuk Dia. Dan Penguasa hidup kita juga hanya satu— yaitu 
Kristus Yesus. Segala sesuatu dijadikan dengan perantaraan Yesus, dan kita hidup karena Dia. 
 
1Korintus 10:16  

Catatat: 10:16 air anggur kudus Secara harfiah, “cawan berkat.” Kata cawan menjadi 
lambang air anggur yang dipakai dalam perayaan Perjamuan Kudus. Dan air anggur itu 
melambangkan pengurbanan darah Kristus. 

 
1Korintus 11:4 Jadi, kalau laki-laki menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah1 atau 
berdoa dengan memakai kain penutup kepala, berarti dia tidak menghormati dan tidak menaati 
Kristus sebagai Kepalanya. 

Catatan: 11:4 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1. 
1Kor. 11:5 Sebaliknya, waktu perempuan berdoa atau menyampaikan pesan yang diterima dari 
Roh Allah, dia harus memakai kain penutup kepala. Kalau tidak, berarti dia tidak hormat dan tidak 
taat kepada suaminya sebagai kepalanya. Karena tidak pantas bagi seorang perempuan kalau dia 
berdoa atau menyampaikan pesan dari Roh Allah tanpa penutup kepala. Hal itu memalukan sama 
seperti perempuan yang kepalanya dicukur sampai botak. 
1Kor. 11:7 Tetapi seorang laki-laki memang tidak perlu memakai kain penutup kepala waktu berdoa 
atau menyampaikan pesan dari Roh Allah, karena laki-laki diciptakan menggambarkan Allah dan 
menunjukkan kemuliaan Allah. Sedangkan perempuan menunjukkan kemuliaan laki-laki. 
 



1Korintus 12:10 Dan kepada yang lain lagi di antara kita, Roh itu memberi kemampuan untuk 
melakukan keajaiban. Dan kepada yang lain, kemampuan untuk menyampaikan pesan yang diterima 
dari Roh Allah.1 Dan kepada yang lain, kemampuan untuk membedakan kalau berita yang 
disampaikan berasal dari Roh Allah atau roh jahat. Yang lain di antara kita masing-masing menerima 
kemampuan untuk berbicara dalam salah satu bahasa baru— sesuai pimpinan dari Roh Allah. 
Sedangkan ada yang lain yang menerima kemampuan untuk menerjemahkan apa yang disampaikan 
dalam bahasa baru itu. 

Catatan: 12:10 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1. 
1Kor. 12:28 Dan di dalam seluruh kesatuan jemaat Kristus, Allah sudah menetapkan berbagai 
pelayanan berikut ini: 
pertama ada yang dipilih sebagai rasul-rasul, 
kedua, ada yang dipilih untuk menyampaikan pesan dari Allah, 
dan ketiga, ada yang dipilih untuk mengajar. 
Kemudian ada dari antara kita yang Allah pilih untuk melakukan keajaiban, 
dan ada yang menerima kemampuan khusus untuk menyembuhkan orang sakit, 
atau untuk menolong orang lain, 
atau menjadi pemimpin, 
atau untuk berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Allah. 
1Kor. 12:29 Jadi tidak semua anggota dipilih untuk menjadi rasul, atau untuk menyampaikan pesan 
dari Allah, atau untuk mengajar. Dan tidak semua kita bisa melakukan keajaiban. 
 
1Kor. 13:2 Dan kalau saya memiliki kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan yang diterima 
dari Allah, dan mempunyai kemampuan pengetahuan sampai saya bisa mengerti segala sesuatu— 
bahkan rencana-rencana rahasia Allah, dan juga memiliki kemampuan keyakinan yang besar— 
sehingga atas perintah saya gunung berpindah, tetapi kalau saya tidak mengasihi orang-orang lain, 
semua kemampuan khusus saya itu sama sekali tidak ada artinya! 
1Kor. 13:8 Kasih akan bertahan untuk selama-lamanya! Tetapi akan datang waktunya di mana 
berbagai kemampuan khusus tersebut tidak diperlukan lagi— termasuk kemampuan menyampaikan 
pesan dari Allah, menyampaikan pengetahuan, atau berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai 
pimpinan Roh Kudus. 
1Kor. 13:9 Kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan dari Roh Allah atau menyampaikan 
pengetahuan, sekarang memang berguna, tetapi tidak bisa menyampaikan hal-hal itu dengan 
lengkap. 
 
1Korintus 14:1 Oleh karena itu, biarlah kita selalu mengutamakan kasih, lalu berusaha 
sungguh-sungguh untuk menerima kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh 
Allah— terutama kemampuan untuk menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah.1 

 

Catatan baru: 14:1 menyampaikan pesan yang diterima dari Allah Secara harfiah, 
‘profeteuete’ yang sering diterjemahkan dengan ‘bernubuat’. TSI menerjemahkan dengan 
arti yang lebih luas, karena ternyata dalam pasal ini dan bagian-bagian lain di PB bahwa 
kemampuan khusus tersebut bukan sekedar berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi. 
Lihat Kis. 15:32.  

 
1Kor. 14:3 Sedangkan orang-orang yang menyampaikan pesan dari Roh Allah, bisa berbicara 
kepada orang lain untuk menguatkan, memberikan dorongan, dan menghibur mereka. 



1Kor. 14:4 Orang yang berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, biasanya hanya 
menguatkan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang menyampaikan pesan dari Roh Allah bisa 
menguatkan seluruh jemaat. 
1Kor. 14:5 Saya rindu kalian masing-masing mendapat kemampuan khusus untuk berbicara dalam 
suatu bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus. Tetapi yang saya lebih rindukan adalah supaya setiap 
kalian bisa menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah. Orang yang menyampaikan 
pesan seperti itu lebih dibutuhkan dalam jemaat daripada orang yang berbicara dalam bahasa lain 
sesuai pimpinan Roh. Tetapi kemampuan untuk berbicara dalam bahasa lain itu bisa dinilai sama 
dengan kemampuan menyampaikan pesan dari Roh Allah, asal ada anggota yang mempunyai 
kemampuan rohani untuk menerjemahkan bahasa lain itu. Karena dengan demikian seluruh jemaat 
bisa dikuatkan melalui apa yang disampaikannya. 
1Kor. 14:6 Saudara-saudari, percuma saja kalau saya datang kepada kalian dan hanya menggunakan 
kemampuan khusus untuk berbicara dalam suatu bahasa asing yang kalian tidak mengerti! Saya 
hanya bisa menolong kalian kalau saya menyampaikan penyingkapan atau pengetahuan dari Allah, 
atau menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah, atau mengajar kalian dalam bahasa 
yang kalian mengerti. 
1Kor. 14:22 Dan dari perkataan itu kita tahu bahwa pemakaian kemampuan khusus berbahasa lain 
lebih cocok didengar oleh orang-orang yang keras kepala dan yang menolak untuk percaya kepada 
Tuhan, dan kurang berguna bagi orang-orang yang percaya. Sedangkan berbicara atau mengajar 
sesuai apa yang diterima dari Roh Allah sangat berguna untuk orang yang sudah percaya, dan 
kurang cocok untuk mereka yang belum percaya. 
1Kor. 14:24 Tetapi seandainya kalian semua sedang menyampaikan pesan yang diterima dari Roh 
Allah dan orang yang belum percaya atau belum mengerti masuk ke dalam pertemuan kalian itu, 
maka hal-hal yang kalian sampaikan itu akan menyatakan dosa-dosanya, dan dia akan merasa 
diadili oleh semua yang kalian katakan. 
1Kor. 14:26 Jadi Saudara-saudari, inilah kesimpulan dari semuanya: Waktu kalian berkumpul, 
hendaklah kalian masing-masing terlibat sesuai dengan kemampuan khususmu— baik untuk 
membawa nyanyian, atau mengajar, atau menyampaikan penyingkapan dari Allah, atau berbicara 
dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, atau menerjemahkan apa yang disampaikan dalam 
bahasa lain itu. Tujuan dari semuanya itu haruslah untuk saling menguatkan. 
1Kor. 14:29 Tentang orang-orang yang punya kemampuan khusus menyampaikan pesan dari Allah, 
hanya dua atau tiga orang saja dari mereka yang boleh berbicara dalam satu pertemuan. Dan 
hendaklah saudara-saudari yang lain juga menilai apa yang mereka katakan. 
1Kor. 14:31 Dengan demikian kamu semua yang mempunyai kemampuan menyampaikan pesan 
dari Allah mendapat kesempatan satu-persatu, supaya semua yang hadir bisa mendapatkan 
pengajaran dan dikuatkan. 
1Kor. 14:32 Karena setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pesan dari 
Allah sanggup mengendalikan dirinya dan sabar menunggu kapan mereka menyampaikan berita 
dari Allah. 
1Kor. 14:37 Kalau ada di antara kalian yang merasa bahwa dia mempunyai kemampuan khusus untuk 
menyampaikan pesan dari Allah atau dipenuhi oleh Roh Allah, biarlah dia mengakui juga bahwa 
apa yang saya tuliskan ini adalah perintah dari Tuhan. 
1Kor. 14:38 Dan kalau orang itu tidak mengakui ajaran ini, berarti dia tidak mempunyai kemampuan 
menyampaikan pesan dari Allah— bahkan tidak dipenuhi oleh Roh Allah! 
1Kor. 14:39 Jadi Saudara-saudari, hendaklah kalian masing-masing berdoa dengan sungguh-sungguh 
supaya kamu diberikan kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan dari Allah. Dan jangan 
melarang saudara seiman yang lain untuk menggunakan kemampuan khusus untuk berbicara dalam 
bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus. 



 
1Kor. 15:54 Jadi, waktu tubuh kita yang bisa mati itu diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati, 
tepatlah Firman yang tertulis ini, 
“Kuasa kematian sudah dikalahkan, dan kita sudah menang!”1 

 
 

2Korintus 1:4 Dialah yang menguatkan1 kami sehingga kami sanggup menghadapi setiap penderitaan 
yang kami alami. Karena dengan kami kuat, kami bisa menguatkan orang lain yang mengalami 
bermacam-macam penderitaan. Mereka dikuatkan ketika kami bersaksi kepada mereka bagaimana 
Allah sudah menguatkan kami lewat penderitaan yang kami alami. 
 
2Korintus 7:1 1 Saudara-saudari saya yang terkasih, oleh karena Allah sudah memberikan janji-janji 
yang sungguh indah, maka sudah sepantasnyalah kita berusaha menjaga tubuh dan roh kita supaya 
bersih dari semua hal yang najis. Takut dan hormatlah kepada Allah! Oleh karena itu marilah kita 
semakin disempurnakan menjadi semakin seperti serupa Allah dalam kekudusan-Nya. 

 
1Tesalonika 1:8 Karena melalui kalian berita keselamatan yang dari Tuhan itu sudah tersebar. Bukan 
saja di kedua propinsi tersebut, tetapi di semua tempat yang kami kunjungi, keyakinan kalian kepada 
Allah sudah terdengar. Oleh karena itu saya, Silas, dan Timotius, tidak perlu lagi menceritakan 
tentang kalian kepada mereka. 
 
1Tesalonika 5:20 Sebagai contoh, ketika salah satu anggota jemaat menyampaikan pesan yang 
diterima dari Roh Allah,1 jangan menganggap remeh pesan yang disampaikannya. 

Catatan baru: 5:20 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1. 
 

 
 

Galatia 4:6 Catatan: 
4:6 Abba, Bapaku “Abba” adalah kata dari bahasa Aram— yang mirip dengan bahasa Ibrani 
dan pada waktu itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh orang Yahudi. Seperti ‘Bapa’ 
dalam bahasa Indonesia, kata itu gampang diucapkan dan dipakai oleh anak-anak kecil. 

 
Galatia 6:4 Tidak usah membanding-bandingkan dirimu dengan saudara-saudari seiman yang lain. 
Tetapi nilailah perbuatanmu sendiri saja. Lalu kamu boleh puas dengan cara kamu sendiri melayani 
Kristus— tanpa memikirkan orang lain. 
 

Efesus 1:14 Roh-Nya menjamin bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan 
kepada kita sebagai umat-Nya, dan melalui Roh-Nya itulah kita tahu bahwa harga penebusan kita 
sudah dibayar dengan lunas. Jadi saya katakan sekali lagi, marilah kita memuji Allah karena 
kemuliaan-Nya! 
 
Ef. 4:5 Kita semua percaya kepada Penguasa yang sama, dan mempunyai keyakinan yang sama, dan 
kita sudah dibaptis dalam nama Penguasa kita itu. 
 
Efesus 4:11  Jadi Kristuslah yang memberikan kemampuan khusus yang berbeda kepada setiap kita: 
Ada yang menerima kemampuan untuk menjadi rasul, dan ada yang menerima kemampuan untuk 
menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah,1 atau kemampuan untuk memberitakan 



Kabar Baik tentang Yesus, atau kemampuan untuk menjadi gembala jemaat, atau kemampuan untuk 
mengajar umat Allah. 

Catatan baru: 4:11 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1. 
 
 
 

 
 
Filipi 4:7 Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu 
dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal, yang akan selalu menjaga hati dan 
pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia! 
 

 
Yakobus 3:6 Memang pantas menggambarkan lidah sebagai api! Karena semua kejahatan dunia ini 
seperti tersimpan dalam lidah kita. Dan seperti racun, kejahatan itu menular dari situ untuk merusak 
seluruh tubuh kita. Lidah kita seperti lidah api neraka! Maksud saya, iblis bisa menyalakan api besar 
melalui lidah kita. Dan bagaikan satu lidah api bisa menjalar dan membakar hutan luas, begitu pula 
seluruh hidup kita bisa tercemar hanya karena lidah. 
 
 
 

 
 
1Petrus 4:11 Jadi kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk mengajar Firman TUHAN atau 
menyampaikan berita dari Allah, hendaklah kamu berpikir seperti ini, “Kata-kata yang aku 
sampaikan ini bukan berasal dari diriku, tetapi dari Allah.” Kalau kamu sudah diberi kemampuan 
untuk melayani dengan cara lain, hendaklah kamu berpikir, “Aku bisa melayani hanya karena Allah 
yang memberikan kemampuan kepadaku.” Dengan melakukan itu, Allah akan dimuliakan melalui 
segala sesuatu yang kita kerjakan, karena Kristus Yesus memberikan kemampuan itu kepada kita. 
Dialah yang berkuasa dan pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya! Amin. 
 
 
 

 
 
Wahyu 11:11 Tetapi sesudah tiga setengah hari, Allah memberikan napas hidup kepada kedua saksi 
itu. Lalu mereka akan hidup kembali, dan semua orang yang melihat keajaiban ini menjadi sangat 
takut. 


