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   (Yohanis 8:1-11)Satu parampuan yang maen serong
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Dewan Redaksi UBB Seri Cerita Alkitab:

Untuk kalangan sendiri



1

Ma Yesus pi gunung Saitun. Dia pung beso
papagi, ju Dia maso pi Ruma Sambayang
Pusat pung kintal. Banya orang datang
bakumpul di Dia. Ais Dia dudu ko mulai ajar
sang dong.



2

Itu waktu, ada satu parampuan yang kaná
tangkap basa waktu dia ada maen serong. Ju
barapa guru agama deng barapa orang Farisi
hela bawa sang dia pi sang Yesus. Ais dong
paksa sang itu parampuan ko badiri di dong
samua pung muka.



3

Ju dong kasi tau sang Yesus bilang, “Bapa
Guru. Ini parampuan kaná tangkap basa
waktu dia ada maen serong. Naa, iko ba'i
Musa pung Atoran dong, ada parenta yang
bilang, ‘Orang yang maen serong musti kaná
hukum lempar sampe mati.’ Iko Bos,
karmana?”
Dong mau coba hiki sang Dia, ko dong bisa
lempar sala ko mau kasi jato sang Dia.



4

Yesus sonde manyao langsung, ma Dia jongko
ko tulis di tana, pake Dia pung ujung jari.
Dong tanya-tanya sang Dia tarús.
Ais Dia badiri, ju kasi tau sang dong bilang,
“Bagini. Kalo ada dari bosong yang sonde
parná bekin sala, na, dia tu yang bisa lempar
batu yang partama ko hukum sang ini
parampuan.”
Ais Dia jongko ulang lai, ju tulis tamba di
tana.



5

Waktu dong dengar Dia pung omong tu, dong
jadi malu. Te dalam dong pung hati, dong tau
bilang, dong ju ada parná bekin sala. Ais dong
bubar satu-satu, mulai dari yang tua sampe
yang muda. Lama-lama ju, tenga Yesus deng
itu parampuan sandiri di situ.



6

Ais Yesus badiri lai, ju tanya bilang, “Hee? Ko
dong ada di mana? Sonde ada orang laen di
sini yang mau kasi sala ko hukum sang lu,
ko?”
Ju dia manyao bilang, “Sonde ada, Bapa.”



7

Ais Yesus kasi tau sang dia bilang, “Beta ju
sonde mau hukum sang lu. Pulang su. Ma
inga. Jang bekin sala lai!”




