
Surat Rasul Paulus kepada ekklesia di

ROMA

45:1:1 Paulus, hamba Yesus Kristus, terpang-
gil menjadi rasul, terpisah pada Injil Elohim,
45:1:2 (yang dijanjikanNya sebelumnya oleh
nabi-nabiNya dalam Tulisan-tulisan Suci,)
45:1:3 tentang PutraNya, Yesus Kristus Tu-
han kita, yang dibuat dari benih Daud menu-
rut daging;
45:1:4 dan diterangkan sebagai Putra Elo-
him dengan kedayaan, menurut roh kesuci-
an, oleh kebangkitan dari antara orang-orang
mati, Yesus Kristus Tuhan kita:
45:1:5 yang olehNya kami sudah menerima
rahmat dan jabatan rasul, untuk ketaatan pa-
da keimanan antara semua bangsa, demi na-
maNya:
45:1:6 yang di antara mereka kamu juga ada-
lah orang-orang yang terpanggil oleh Yesus
Kristus:
45:1:7 kepada semua yang ada di Roma,
yang dikasihi oleh Elohim, terpanggil menja-
di orang-orang kudus: rahmat kepadamu dan
damai dari Elohim Bapa kita, dan Tuhan Ye-
sus Kristus.
45:1:8 Pertama, aku bersyukur kepada Elo-
himku melalui Yesus Kristus bagi kamu se-
mua, bahwa imanmu dibicarakan di seluruh
dunia.
45:1:9 Karena Elohim adalah saksiku, yang
kulayani dengan rohku dalam Injil PutraNya,
bahwa senantiasa aku menyebutkan kamu da-
lam doa-doaku;
45:1:10 dengan memohon, jika oleh cara apa-

pun sekarang akan ada suatu waktu aku dapat
mempunyai perjalanan makmur oleh kehen-
dak Elohim untuk datang kepadamu.
45:1:11 Karena aku rindumelihat kamu, supa-
ya aku dapat memberi kamu suatu pemberian
rohaniah, pada tujuan bahwa kamu dapat di-
teguhkan;
45:1:12 yaitu, bahwa aku dapat dihibur bersa-
ma dengan kamu oleh iman yang saling kita
miliki, baik dari kamu, maupun dari aku.
45:1:13 Adapun aku tidak menghendaki bah-
wa kamu tidak mengetahui, saudara-saudara,
bahwa aku sering bermaksud datang kepada-
mu, (tetapi dihalangi,) supaya aku dapatmem-
punyai sejumlah buah di antara kamu juga, sa-
ma seperti di antara bangsa-bangsa bukan Ya-
hudi yang lain.
45:1:14 Akulah debitur, baik kepada orang-
orang Yunani, maupun kepada orang-orang
Barbarios; baik kepada orang-orang berhik-
mat, maupun kepada orang-orang tidak ber-
hikmat.
45:1:15 Jadi, dengan sebanyak yang ada di da-
lam aku, aku siapmengkhotbahkan Injil kepa-
da kamu yang ada di Roma juga.
45:1:16 Karena aku tidak malu pada Injil Kris-
tus: karena itu adalah kedayaan Elohim pada
keselamatan bagi setiap orang yang percaya;
pertama-tama kepada orang Yahudi, dan ju-
ga kepada orang Yunani.
45:1:17 Karena di dalamnya ketulusan Elo-
him dinyatakan dari iman ke iman: seperti
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ada tertulis, Orang benar akan hidup oleh im-
an.
45:1:18 Karena murka Elohim dinyatakan da-
ri Surga terhadap segala ketidaksalehan dan
ketidakbenaran manusia, yang menyembu-
nyikan kebenaran dalam ketidakadilan;
45:1:19 karena apa yang dapat diketahui ten-
tang Elohim sudah dinyatakan dalam hatime-
reka; karena Elohim sudah memperlihatkan-
nya kepada mereka.
45:1:20 Karena hal-hal yang tak dapat dili-
hat tentang Dia sejak penciptaan dunia ter-
lihat dengan jelas, dengan dimengerti oleh
ciptaan-ciptaan yang sudah dijadikan, yai-
tu kedayaanNya yang kekal dan keElohim-
anNya; supaya mereka tidak mempunyai da-
lih:
45:1:21 karena, ketika mereka mengenal Elo-
him, mereka tidak memuliakan Dia sebagai
Elohim, juga tidak berterima kasih; tetapi
menjadi sia-sia dalam khayalan-khayalan me-
reka, dan hati mereka yang bodoh sudah di-
gelapkan.
45:1:22 Dengan pura-pura menyatakan di-
ri mereka bijaksana, mereka menjadi orang-
orang bodoh,
45:1:23 dan mengubah kemuliaan dari Elo-
him yang tak dapat dibusukkanmenjadi gam-
baran yang dibuat seperti manusia yang dapat
dibusukan, dan seperti burung-burung, dan
binatang-binatang yang berkaki empat, dan
binatang-binatang melata.
45:1:24 Oleh sebab itu Elohim juga menye-
rahkan mereka pada kejorokan melalui hawa
nafsu hati mereka sendiri, untuk saling men-
cemarkan tubuh-tubuh mereka sendiri:
45:1:25 yang mengubah kebenaran tentang
Elohim menjadi bohong, dan menyembah
dan melayani citpaan lebih daripada Pencitpa,
yang adalah terpuji untuk selama-lamanya.
Amin.
45:1:26 Oleh sebab ini Elohim menyerah-
kan mereka pada hawa nafsu yang hina: ka-
rena bahkan perempuan-perempuan mere-
ka mengubah fungsi alami perempuan untuk
menjadi yang melawan alam:
45:1:27 dan demikian juga lelaki-lelaki, de-

ngan meninggalkan fungsi alami perempu-
an, berkobar dalam hawa nafsu satu kepada
yang lain; lelaki dengan lelaki melakukan ke-
mesuman, dan menerima dalam diri mereka
balasan yang setimpal dengan kekeliruan me-
reka.
45:1:28 Dan sama seperti mereka tidak suka
terus mempunyai Elohim dalam pengetahu-
an mereka, maka Elohim menyerahkan mere-
ka kepada pikiran yang terkutuk, untuk ber-
buat hal-hal yang tidak mudah dicapai;
45:1:29 dengan dipenuhi dengan segala keti-
dakbenaran, persetubuhan di luar pernikah-
an, kejahatan, ketamakan, maksud yang ja-
hat, penuh kecemburuan, pembunuhan, per-
selisihan, tipu daya, kedengkian; pembisik-
pembisik,
45:1:30 orang-orang yang memfitnah,
pembenci-pembenci Elohim, dengki, som-
bong, pembual-pembual, pencipta-pencipta
hal-hal yang buruk, tidak taat kepada orang
tua,
45:1:31 tanpa pengertian, orang-orang yang
tidak menepati janji, tanpa penyayangan ala-
mi, tidak dapat didamaikan, tidak berbelaska-
sihan:
45:1:32 yang dengan mengetahui keputusan
Elohim, bahwa mereka yang melakukan hal-
hal sedemikian adalah patut dihukum mati, ti-
dak hanya berbuat yang sama itu, tetapi ju-
ga mendapat kesenangan dalam mereka yang
berbuatnya.
45:2:1 Oleh karena itu engkau tidak dapat
didalihkan, Hai manusia, barangsiapa eng-
kau yang menghakimi: karena dalam perka-
ra engkau menghakimi orang lain, engkau
menghukum diri engkau sendiri; karena eng-
kau yang menghakimi berbuat hal-hal yang
sama.
45:2:2 Tetapi kita tahu pasti bahwa hukuman
Elohim adalah menurut kebenaran terhadap
mereka yang melakukan hal-hal demikian.
45:2:3 Dan berpikirkah engkau hal ini, Hai
manusia, yangmenghakimimereka yang ber-
buat hal-hal sedemikian, dan engkau sendiri
berbuat hal-hal yang sama, bahwa engkau
akan luput dari hukuman dari Elohim?
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45:2:4 Atau bencikah engkau kekayaan-
kekayaan dari kebaikanNya, dan kesabar-
anNya dalam penghasutan, dan kepanjang
sabaranNya; dengan tidak mengetahui bah-
wa kebaikan Elohimmemimpin engkau pada
pertobatan?
45:2:5 Tetapi menurut kekerasan engkau dan
hati yang tidak mau bertobat engkau me-
nyimpan murka kepada diri engkau terhadap
hari murka dan pernyataan hukuman yang
benar dari Elohim;
45:2:6 yang akan membalas kepada setiap
orang menurut perbuatan-perbuatannya:
45:2:7 kepada mereka yang oleh kelangsung-
an dengan sabar dalam perbuatan yang baik
mencari kemuliaan dan kehormatan dan ke-
abdian, dibalas hidup yang kekal:
45:2:8 tetapi kepada mereka yang suka ber-
tengkar, dan yang tidak mentaati kebenaran,
tetapi mentaati ketidakbenaran, dibalas ama-
rah dan murka,
45:2:9 kesengsaraan dan rasa sakit karena pa-
tah hati, atas setiap jiwamanusia yang berbuat
keburukan, pertama-tama bagi orang Yahudi,
dan juga bagi orang bukan Yahudi;
45:2:10 tetapi kemuliaan, kehormatan, dan
damai, kepada setiap orang yang mengerjak-
an kebaikan, pertama-tama kepada orang Ya-
hudi, dan juga kepada orang bukan Yahudi:
45:2:11 karena tidak ada tindakan pilih kasih
dengan Elohim.
45:2:12 Karena sebanyak orang yang sudah
berdosa tanpa Hukum akan juga musnah tan-
pa Hukum: dan sebanyak orang yang sudah
berdosa dalam Hukum akan dihakimi oleh
Hukum;
45:2:13 (karena bukan pendengar-pendengar
pada Hukum yang adalah benar di hadapan
Elohim, melainkan mereka yang melakukan
Hukum itu yang akan dibenarkan.
45:2:14 Karena ketika bangsa-bangsa bukan
Yahudi, yang tidak mempunyai Hukum itu,
berbuat dengan naluri hal-hal yang terkan-
dung dalamHukum,maka mereka ini, dengan
tidak mempunyai Hukum, adalah suatu Hu-

kum kepada diri mereka sendiri:
45:2:15 yang memperlihatkan pekerjaan Hu-
kum itu tertulis dalam hati mereka, suara ha-
ti mereka juga bersaksi, dan sementara itu
pikiran-pikiranmerekamenuduh ataumenda-
lih satu sama lain;)
45:2:16 pada hari ketika Elohim akan meng-
hakimi rahasia-rahasia manusia oleh Yesus
Kristus menurut injilku.
45:2:17 Lihatlah, engkau disebut seorang Ya-
hudi, dan beristirahat dalam Hukum, dan
bermegah-megah tentang Elohim,
45:2:18 dan mengetahui kehendakNya, dan
menyetujui hal-hal yang adalah lebih unggul,
dengan diajar dari Hukum itu;
45:2:19 dan yakin bahwa engkau sendiri ada-
lah penuntun bagi orang-orang buta, terang
bagi mereka yang ada dalam kegelapan,
45:2:20 pendidik orang yang bodoh, pengajar
bayi-bayi, yang mempunyai bentuk pengeta-
huan dan kebenaran dalam Hukum.
45:2:21 Oleh karena itu engkau yang menga-
jar orang lain, tidakkah engkau mengajar di-
ri engkau sendiri? engkau yang mengkhot-
bahkan janganlah seseorang mencuri, apakah
engkau mencuri?
45:2:22 Engkau yang berkata janganlah seseo-
rang berzinah, apakah engkau berzinah? eng-
kau yang sangat membenci berhala-berhala,
apakah engkau membuat hal-hal suci menja-
di berhala1?
45:2:23 Engkau yang bermegah-megah da-
lam Hukum, dengan melanggar Hukum ti-
dakkah engkau menghina Elohim?
45:2:24 Karena nama Elohim dihujat di anta-
ra bangsa-bangsa bukan Yahudimelalui kamu,
seperti ada tertulis.
45:2:25 Karena sunat sungguh-sungguh ber-
untung, jikalau engkau mematuhi Hukum:
tetapi jikalau engkau adalah pelanggar Hu-
kum, sunatan engkau menjadi keberkulupan.
45:2:26Oleh karena itu jikalau orang yang ber-
kulup mematuhi kebenaran dari Hukum, ti-
dakkah keberkulupannya akan dihitung seba-
gai sunatan?

1Dalam konteks ayat ini ἱεροσυλεῖς tidak berarti “merampok rumah berhala.”
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45:2:27 Dan tidakkah keberkulupan yang
adalah dari alam, jika itu memenuhi Hukum,
akan menghukum engkau, yang melalui hu-
ruf dan sunat melanggar Hukum?
45:2:28 Karena ia bukan orang Yahudi, yang
adalah orang Yahudi lahiriah; juga itu bukan
sunatan yang adalah lahiriah dalam daging:
45:2:29 tetapi ia adalah orang Yahudi, yang
adalah orang Yahudi dalam batin; dan sunat
adalah dari hati, dalam roh, dan bukan dalam
huruf; yang pujiannya bukan dari manusia,
melainkan dari Elohim.
45:3:1 Jadi apakah keunggulan orang Yahu-
di? atau apakah keuntungan sunat?
45:3:2 Banyak, dalam setiap cara: terutama,
karena kepada mereka dipercayakan sabda-
sabda Elohim.
45:3:3 Karena bagaimanakah jika sebagian da-
ri mereka tidak percaya? Akankah ketidakper-
cayaanmerekamembuat iman kepada Elohim
supaya tidak ada dampak?
45:3:4 Mustahil: ya, biarlah Elohim benar, te-
tapi setiap manusia pendusta; seperti ada ter-
tulis, Supaya Engkau dapat dibenarkan da-
lam perkataan-perkataan Engkau, dan dapat
mengalahkan ketika Engkau dihakimi.
45:3:5 Tetapi jikalau ketidakbenaran kita me-
muji kebenaran Elohim, apakah akan kita ka-
takan? Apakah Elohim yang membalas den-
dam tidak benar? (Aku berkata seperti seo-
rang manusia)
45:3:6 Mustahil: karena jikalau demikian ba-
gaimanakah Elohim dapat menghakimi du-
nia?
45:3:7 Karena jika kebenaran Elohim sudah
lebih berkelimpahan melalui dustaku kepada
kemuliaanNya, mengapakah aku masih juga
dihakimi sebagai seorang berdosa?
45:3:8 dan bukan, (seperti kami difitnah, dan
seperti beberapa orang menegaskan bahwa
kami berkata,) Biarlah kita berbuat kejahatan,
supaya kebaikan dapat datang? yang hukum-
annya adalah adil.
45:3:9 Lalu apa? apakah kita lebih baik da-
ripada mereka? Tidak, sama sekali tidak: ka-
rena kita sudah membuktikan bahwa mereka
semua ada di bawah dosa, baik orang-orang

Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi;
45:3:10 seperti ada tertulis, Tidak ada yang be-
nar, tidak, seorangpun tidak:
45:3:11 tidak ada yang mengerti, tidak ada
yang mencari Elohim.
45:3:12 Mereka semua sudah menyeleweng,
mereka bersama-sama sudah menjadi tidak
menguntungkan; tidak ada yang berbuat ba-
ik, tidak, sampai seorangpun tidak.
45:3:13 Tenggorakan mereka adalah makam
yang terbuka; mereka sudahmenggunakan ti-
pu daya dengan lidah mereka; bisa ular kobra
ada di bawah bibir mereka:
45:3:14 mulut mereka penuh kutukan dan ke-
pahitan:
45:3:15 kaki mereka cepat untuk menum-
pahkan darah:
45:3:16 kebinasaan dan kesengsaraan ada di
perjalanan-perjalanan mereka:
45:3:17 dan jalan damai tidak pernah dikenali
mereka:
45:3:18 tidak ada takut akan Elohim di depan
mata mereka.
45:3:19 Adapun kita tahu bahwa hal-hal apa
saja yang dikatakan oleh Hukum, dikatakan-
nya kepada mereka yang ada di bawah Hu-
kum itu: supaya setiap mulut dapat ditutup,
dan seluruh dunia menjadi salah di hadapan
Elohim.
45:3:20 Oleh karena itu tidak akan ada da-
ging yang dibenarkan di pandanganNya oleh
perbuatan-perbuatan Hukum: karena oleh
Hukum ada pengetahuan tentang dosa.
45:3:21 Tetapi sekarang ketulusan Elohim
tanpa Hukum sudah dinyatakan, dengan di-
persaksikan oleh Hukum dan kitab-kitab para
nabi;
45:3:22 bahkan ketulusan Elohim oleh iman
kepada Yesus Kristus kepada semua dan atas
semua yang percaya: karena tidak ada perbe-
daan:
45:3:23 karena semua orang sudah berdosa,
dan tidak mencapai kemuliaan Elohim;
45:3:24 dengan dibenarkan dengan cuma-
cuma oleh rahmatNya melalui penebusan
yang ada dalam Kristus Yesus:
45:3:25 yang sudah dikemukakan Elohim un-
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tuk menjadi peredaan2 amarahNya melalui
iman dalam darahNya, untuk memperma-
klumkan kebenaran Dialah untuk pengam-
punan dosa-dosa yang lampau, melalui kesa-
baran Elohim dalam penghasutan;
45:3:26 untuk mempermaklumkan, aku ber-
kata, pada waktu ini kebenaran Dialah: supa-
ya Dia adalah yang benar, dan yang membe-
narkan dia yang percaya kepada Yesus.
45:3:27 Di manakah perbualan jika demiki-
an? Itu terlarang masuk. Oleh Hukum apa?
perbuatan-perbuatan? Tidak: tetapi oleh hu-
kum iman.
45:3:28 Oleh karena itu kita menyimpulkan
bahwa manusia dibenarkan oleh iman tanpa
perbuatan-perbuatan Hukum.
45:3:29 Apakah Ia Elohimnya orang-orang
Yahudi saja? Bukankah Ia juga Elohimnya
bangsa-bangsa bukan Yahudi? Ya, untuk
bangsa-bangsa bukan Yahudi juga:
45:3:30 denganmelihat ada satu Elohim, yang
akan membenarkan orang-orang yang bersu-
nat oleh iman, dan orang-orang yang tidak
bersunat melalui iman.
45:3:31 Jadi apakah kita membatalkan Hu-
kum melalui iman? mustahil: ya, kita mene-
gakkan Hukum itu.
45:4:1 Jadi apa yang akan kita katakan sudah
ditemukanAbraham, bapa kita, berhubungan
dengan daging?
45:4:2 Karena jikalau Abraham dibenarkan
oleh perbuatan-perbuatan, ia mempunyai da-
sar untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan
Elohim.
45:4:3 Karena apakah yang dikatakan Tulisan
Suci? Abraham memercayai Elohim, dan itu
diperhitungkan kepadanya sebagai kebenar-
an.
45:4:4 Adapun kepada ia yang bekerja, imbal-
an tidak diperhitungkan dari rahmat, tetapi
dari hutang.
45:4:5 Tetapi kepada ia yang tidak bekerja,
tetapi percaya kepada Ia yang membenarkan
orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai
kebenaran.

45:4:6 Bahkan seperti Daud juga mengu-
raikan keberkatan orang yang kepadanya
Elohim memperhitungkan kebenaran tanpa
perbuatan-perbuatan,
45:4:7 dengan berkata, Diberkatilah mereka
yang pelanggaran-pelanggarannya diampu-
ni, dan yang dosa-dosanya ditutupi.
45:4:8 Diberkatilah orang yang kepadanya
TUHAN tidak akan memperhitungkan dosa.
45:4:9 Jadi datangkah keberkatan ini atas orang
bersunat saja, atau atas orang tidak bersunat ju-
ga? karena kami katakan bahwa iman diperhi-
tungkan kepada Abraham sebagai kebenaran.
45:4:10 Lalu bagaimanakah itu diperhitungk-
an? waktu ia ada dalam sunatan, atau dalam
keberkulupan? Bukan dalam sunatan, tetapi
dalam keberkulupan.
45:4:11 Dan ia menerima tanda sunat, suatu
meterai kebenaran iman yang sudah dipunya-
inya waktu masih berkulup: supaya ia dapat
menjadi bapa semua orang yang percaya, wa-
laupun mereka berkulup; supaya kebenaran
dapat diperhitungkan kepada mereka juga:
45:4:12 dan bapanya sunat kepada mereka
yang bukan dari sunat saja, melainkan yang
juga berjalan dalam langkah-langkah iman
bapa kita Abraham itu, yang dipunyainya wak-
tu ia masih berkulup.
45:4:13 Karena janji bahwa ia akan menjadi
alih waris dunia, tidak diberi kepada Abra-
ham, atau kepada benihnya, melalui Hukum,
tetapi melalui kebenaran dari iman.
45:4:14 Karena jikalau mereka yang adalah
dari Hukum adalah alihwaris, iman dibuat sia-
sia, dan janji itu dibuat menjadi tanpa dam-
pak:
45:4:15 sebab Hukum mengerjakan murka:
karena di mana tidak ada Hukum, tidak ada
pelanggaran.
45:4:16 Jadi, itu adalah dari iman, supaya oleh
rahmat; pada tujuan janji itu dapat menjadi
pasti kepada semua benih; bukan kepada be-
nih yang adalah dari Hukum saja, tetapi juga
kepada itu yang adalah dari iman Abraham;
yang adalah bapa kita semua,

2Pengurbanan Yesus di salib meredakan amarah Elohim karena dosa-dosa kita, dan memuaskan sifat adil Elohim.
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45:4:17 (seperti ada tertulis, Aku sudah mem-
buat engkau seorang bapa banyak bangsa,) di
hadapan Dia yang dipercayainya, yaitu Elo-
him, yang menghidupkan orang-orang mati,
dan menyebut hal-hal yang tidak ada seolah-
olah mereka ada.
45:4:18 Yang, ketika keadaan bertentangan
dengan harapan, dalam pengharapan percaya,
supaya ia dapat menjadi bapa banyak bangsa
menurut itu yang sudah dibicarakan, Demi-
kianlah adalah benih engkau.
45:4:19 Dan dengan tidak menjadi lemah da-
lam iman, ia tidak mempertimbangkan tu-
buhnya sendiri yang sudah mati, ketika ia
kira-kira seratus tahun umurnya, juga tidak
mempertimbangkan matinya rahim Sara:
45:4:20 ia tidak berjalan terhuyung-huyung
pada janji Elohim melalui ketidakpercayaan;
tetapi ia kuat dalam iman, dengan memberik-
an kemuliaan kepada Elohim;
45:4:21 dan dengan diyakinkan penuh bahwa
apa yang dijanjikanNya Ia juga mampu me-
laksanakan.
45:4:22 Dan oleh karena itu imannya itu di-
perhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
45:4:23 Adapun itu tidak tertulis demi kepen-
tingan ia saja, bahwa itu diperhitungkan ke-
padanya;
45:4:24 tetapi untuk kita juga, yang kepada-
nya itu akan diperhitungkan, jikalau kita per-
caya kepada Dia yang sudah membangkitkan
Yesus Tuhan kita dari antara orang-orang
mati;
45:4:25 yang sudah diserahkan karena
pelanggaran-pelanggaran kita, dan sudah di-
bangkitkan untuk pembenaran kita.
45:5:1 Oleh karena itu dengan dibenarkan
oleh iman, kita mempunyai damai dengan
Elohim melalui Tuhan kita Yesus Kristus:
45:5:2 olehNya juga kita mempunyai jalan
masuk oleh iman ke dalam rahmat ini di mana
kita berdiri, dan bermegah dalam pengharap-

an pada kemuliaan Elohim.
45:5:3 Dan bukan itu saja, melainkan kita ber-
megah dalam kesengsaraan-kesengsaraan ju-
ga: dengan mengetahui bahwa kesengsaraan
mengerjakan kesabaran;
45:5:4 dan kesabaran, pengalaman; dan pe-
ngalaman, pengharapan:
45:5:5 dan pengharapan tidak membuat kita
malu; karena kasih Elohim sudah dicurahkan
dalam hati kita oleh Roh Kudus yang sudah
diberikan kepada kita.
45:5:6 Karena ketika kita masih tanpa keku-
atan, tepat pada waktunya Kristus mati bagi
orang-orang fasik.
45:5:7 Karena tentu saja tidak seseorang akan
relamati untuk orang yang benar: akan tetapi
mungkin untuk seorang yang baik ada bebe-
rapa yang berani mati.
45:5:8 Tetapi Elohim memperlihatkan kasih-
Nya kepada kita, dalam hal, sewaktu kita ma-
sih orang-orang berdosa, Kristus mati bagi ki-
ta.
45:5:9 Maka lebih lagi, dengan sekarang dibe-
narkan oleh darahNya, kita akan diselamatk-
an dari murka melalui Dia.
45:5:10 Karena jikalau, ketika kita adalah
musuh-musuh, kita diperdamaikan kepada
Elohim oleh kematian PutraNya, maka lebih
lagi, dengan diperdamaikan, kita akan disela-
matkan oleh hidupNya.
45:5:11 Dan bukan itu saja, tetapi kita juga
bersukaria dalam Elohim melalui Tuhan ki-
ta Yesus Kristus, yang olehNya kita sekarang
menerima pendamaian3itu.
45:5:12Oleh sebab itu, seperti oleh satu orang
dosa sudah masuk ke dalam dunia, dan kema-
tian oleh dosa; dan demikianlah kematian me-
nimpa semua orang, oleh karena semua orang
sudah berdosa:
45:5:13 (karena sebelum Hukum ada dosa su-
dah ada di dalam dunia: tetapi dosa tidak di-
perhitungkan ketika tidak ada Hukum.

3καταλλαγὴν diterjemahkan menjadi “pendamaian” (sebuah kata yang tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa In-
donesia) karena tidak ada kata dengan arti yang persis sama dalam bahasa Indonesia. Pendamaian adalah cara dua
pihak yang sudah terpisah oleh pertentangan dapat didamaikan oleh suatu kurban. Dalam ayat ini kita, orang-orang
yang sudah terpisah dari Elohim oleh karena dosa-dosa kita, didamaikan dengan Elohim oleh karena Kristus dikur-
bankan di salib.
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45:5:14 Akan tetapi maut memerintah dari
Adam sampai Musa, bahkan atas mereka yang
belum berdosa menurut kesamaan pelanggar-
an Adam, yang adalah lambang Ia yang bakal
datang.
45:5:15 Tetapi bukan seperti pelanggaran itu,
demikian juga pemberian yang gratis. Kare-
na jika melalui pelanggaran satu orang banyak
orang sudah mati, lebih lagi rahmat Elohim
dan pemberian oleh rahmat, oleh satu orang,
Yesus Kristus, sudah berkelimpahan kepada
banyak orang.
45:5:16 Dan bukan seperti oleh satu orang
yang sudah berdosa, demikianlah pemberi-
an itu: karena hukuman itu adalah oleh sa-
tu orang pada penghukuman, tetapi pemberi-
an gratis adalah dari banyak pelanggaran pada
pembenaran.
45:5:17 Karena jikalau oleh pelanggaran satu
orangmaut memerintah oleh satu orang; lebih
lagi mereka yang menerima dari kelimpahan
rahmat dan dari pemberian kebenaran akan
memerintah dalam hidup oleh satu orang, Ye-
sus Kristus.)
45:5:18 Oleh karena itu, seperti oleh pelang-
garan satu orang penghakiman sudah datang
atas semua orang pada penjatuhan hukum-
an; demikianlah oleh kebenaran satu orang
pemberian yang gratis sudah datang atas semua
orang pada pembenaran hidup.
45:5:19 Karena seperti oleh ketidaktaatan sa-
tu orang banyak dibuat menjadi orang-orang
berdosa, demikianlah oleh ketaatan satu orang,
banyak akan dibuat benar.
45:5:20 Di samping itu Hukum sudah masuk
supaya pelanggaran berkelimpahan. Tetapi
di mana dosa berkelimpahan, rahmat lebih la-
gi berkelimpahan:
45:5:21 supaya seperti dosa memerintah sam-
pai maut, demikian juga rahmat dapat meme-
rintah melalui kebenaran sampai hidup yang
kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
45:6:1 Jadi apakah yang akan kita katakan?
Akankah kita terus dalam dosa, supaya rahmat
dapat berlipat ruah?
45:6:2 Mustahil! Bagaimanakah kita yang su-

dah mati pada dosa masih dapat hidup di da-
lamnya?
45:6:3 Tidak tahukah kamu bahwa sebanyak
kita yang sudah dibaptis ke dalam Yesus Kris-
tus sudah dibaptis ke dalam kematianNya?
45:6:4 Oleh karena itu, kita dikuburkan ber-
sama Dia melalui baptisan ke dalam kematian:
supaya sama seperti Kristus sudah dibangkitk-
an dari antara orang-orang mati oleh kemu-
liaan Bapa, demikian juga kita dapat berjalan
dalam pembaharuan hidup.
45:6:5 Karena jikalau kita sudah ditanam
bersama-sama dalam bentuk luar kematian-
Nya, kita akan ada juga dalam bentuk luar ke-
bangkitanNya:
45:6:6 dengan mengetahui ini, bahwa manu-
sia lama kita sudah disalibkan bersama Dia,
supaya tubuh dosa dapat dibinasakan, supaya
mulai dari sekarang kita tidak lagi melayani
dosa.
45:6:7 Karena ia yang sudah mati sudah dibe-
baskan4 dari dosa.
45:6:8 Adapun jika kita sudah mati bersama
Kristus, kita percaya bahwa kita akan juga hi-
dup bersama Dia:
45:6:9 dengan mengetahui bahwa karena
Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang-
orang mati, maka Ia tidak akan mati lagi; ma-
ut tidak lagi mempunyai kekuasaan atas Dia.
45:6:10 Karena dengan Ia mati, Ia mati pada
dosa satu kali: tetapi dengan Ia hidup, Ia hi-
dup kepada Elohim.
45:6:11 Demikian anggaplah kamu pula bah-
wa dirimu adalah benar-benar mati kepada
dosa, tetapi hidup kepada Elohim melalui
Kristus Yesus Tuhan kita.
45:6:12 Oleh karena itu, janganlah membi-
arkan dosa memerintah dalam tubuhmu yang
harus mati, sehingga kamumenaatinya dalam
hawa nafsunya.
45:6:13 Juga janganlah menyerahkan
anggota-anggota tubuhmu sebagai alat-alat
ketidakbenaran kepada dosa: tetapi serahka-
nlah dirimu kepada Elohim, seperti orang-
orang yang sudah hidup dari antara orang-
orang mati, dan anggota-anggota tubuhmu

4δεδικαίωται berarti dianggap sudah tidak berdosa lagi, jadi tidak dapat dihukum lagi.
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sebagai alat-alat kebenaran kepada Elohim.
45:6:14 Karena dosa tidak akan mempunyai
kekuasaan atas kamu: karena kamu tidak ada
di bawah Hukum, tetapi di bawah rahmat.
45:6:15 Lalu apa? akankah kita berdosa kare-
na kita bukan di bawah Hukum, melainkan
di bawah rahmat? Mustahil.
45:6:16 Tidak tahukah kamu, bahwa kepa-
da siapa kamu menyerahkan dirimu sebagai
hamba-hamba untuk menaati, maka hamba-
hambanya adalah kamu kepada siapa yang ka-
mu taati; baik jika dosa pada kematian, mau-
pun jika ketaatan pada kebenaran?
45:6:17 Tetapi syukurlah kepada Elohim, bah-
wa kamu dulu adalah hamba-hamba dosa, te-
tapi kamu sudah menaati dari hati pola ajaran
yang disampaikan kepadamu.
45:6:18 Lalu dengan dibebaskan dari dosa, ka-
mu sudah menjadi hamba-hamba ketulusan.
45:6:19 Aku berbicara dengan cara manusia
karena kelemahan dagingmu: karena seperti
kamu sudah menyerahkan anggota-anggota
tubuhmu menjadi hamba-hamba pada kejo-
rokan dan pada pelanggaran Hukum sam-
pai pelanggaran Hukum; demikian juga seka-
rang serahkanlah anggota-anggota tubuhmu
menjadi hamba-hamba ketulusan pada kesuci-
an.
45:6:20 Karena ketika kamu dahulu adalah
hamba-hamba dosa, kamu lepas dari ketulus-
an.
45:6:21 Lalu buah macam apakah yang per-
nah kamu punyai dari hal-hal yang sekarang
membuat kamu malu? karena akhir hal-hal
itu adalah maut.
45:6:22 Tetapi sekarang dengan dibuat lepas
dari dosa, dan sudah menjadi hamba-hamba
Elohim, kamumempuyai buahmu kepada ke-
sucian, dan akhirnya hidup yang kekal.
45:6:23 Karena imbalan-imbalan dosa adalah
maut; tetapi pemberian Elohim adalah hidup
yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
45:7:1 Tidak tahukah kamu, saudara-saudara,
(karena aku berbicara kepada mereka yang
mengetahui Hukum,) bagaimana Hukum

mempunyai kekuasaan atas seseorang selama
ia hidup?
45:7:2 Karena perempuan yang mempunyai
seorang suami terikat oleh Hukum kepada su-
aminya selama ia hidup; tetapi jika suaminya
sudah mati, ia terlepas dari Hukum tentang
suami itu.
45:7:3 Jadi, sambil suaminya masih hidup, ji-
ka ia menikahi laki-laki lain, ia akan disebut
wanita yang berzina; tetapi jikalau suaminya
mati, ia terlepas dari hukum itu; sehingga ia
bukan wanita yang berzina, walaupun ia me-
nikahi laki-laki yang lain.
45:7:4 Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ka-
mu juga sudah dimatikan pada Hukum oleh
tubuh Kristus; supaya kamu dapat menikah
kepada orang lain, yaitu kepada Dia yang
sudah dibangkitkan dari antara orang-orang
mati, supaya kita dapat berbuah kepada Elo-
him.
45:7:5 Karena ketika kita dahulu ada dalam
daging, penggerakan-penggerakan5 dosa-
dosa, yang dibuat oleh Hukum, sudah beker-
ja dalam anggota-anggota tubuh kita untuk
mengeluarkan buah-buah pada maut.
45:7:6 Tetapi sekarang kita dilepaskan dari
Hukum, dengan itu yang menahan kita su-
dah mati; supaya kita dapat melayani dalam
kebaruan roh, dan bukan dalam ketuaan hu-
ruf.
45:7:7 Jadi apakah akan kita katakan? Apa-
kah Hukum itu dosa? Mustahil! Tidak, aku
tidak pernah mengenal dosa tetapi oleh Hu-
kum itu: karena aku tidak pernah mengenal
hawa nafsu, kecuali Hukum itu berkata, Ja-
nganlah engkau serakah.
45:7:8 Tetapi dosa, dengan mengambil ke-
sempatan oleh perintah itu, mengerjakan da-
lam aku segala macam nafsu jahat. Karena
tanpa Hukum dosa adalah mati.
45:7:9 Karena dahulu aku hidup tanpa Hu-
kum: tetapi ketika perintah itu datang, dosa
hidup kembali, dan aku mati.
45:7:10 Dan perintah pada hidup itu, aku
mendapati menuju maut.

5παθήματα biasanya berarti “penderitaan-penderitaan,” tetapi dalam kontek ayat ini berarti tarikan nafsu yang
berhubungan dengan dosa-dosa.
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45:7:11 Karena dosa, dengan mengambil ke-
sempatan oleh perintah itu, menipu aku, dan
olehnya membunuh aku.
45:7:12 Oleh sebab itu Hukum itu suci, dan
perintah itu suci, dan adil, dan baik.
45:7:13 Jadi apakah yang baik itu dijadikan
maut kepadaku? Mustahil. Melainkan dosa,
supaya itu dapat dinyatakan sebagai dosa, de-
ngan mengerjakan maut di dalam aku oleh
yang baik itu; supaya dosa oleh perintah itu
dapat menjadi sangat berdosa.
45:7:14 Karena kita tahu bahwa Hukum itu
adalah rohaniah: tetapi aku adalah jasmaniah,
terjual di bawah dosa.
45:7:15 Karena apa yang aku perbuat tidak
kuperbolehkan: karena apa yang aku mau, itu
tidak kuperbuat; tetapi apa yang aku benci, itu
yang aku buat.
45:7:16 Jadi jika aku perbuat apa yang tidak
kuperbolehkan, aku menyetujui Hukum bah-
wa Hukum adalah baik.
45:7:17 Jadi sekarang itu bukan lagi aku yang
membuatnya, melainkan dosa yang berdiam
di dalam aku.
45:7:18 Karena aku tahu bahwa dalam aku
(yaitu di dalam dagingku,) tidak berdiam hal
yang baik: karena kemauan ada padaku; teta-
pi bagaimana melakukan itu yang baik tidak
kutemukan.
45:7:19 Karena kebaikan yang kuhendaki ti-
dak kuperbuat; tetapi keburukan yang tidak
kuhendaki, itu kuperbuat.
45:7:20 Adapun jika aku berbuat yang tidak
kuhendaki, itu bukan lagi aku yang berbuat-
nya, tetapi dosa yang berdiam di dalam aku.
45:7:21 Jadi aku menemukan suatu hukum,
bahwa, ketika aku berkehendak berbuat baik,
keburukan ada bersama aku.
45:7:22 Karena aku bergembira dalam Hu-
kum Elohim menurut manusia yang batin:
45:7:23 tetapi aku melihat hukum lain dalam
anggota-anggota tubuhku, yang sedang ber-
perang terhadap hukum pikiranku, dan mem-
bawa aku ke dalam tahanan pada hukum dosa
yang ada dalam anggota-anggota tubuhku.
45:7:24Oh orangmalang yang adalah aku! si-
apakah yang akan melepaskan aku dari tubuh

maut ini?
45:7:25 Aku bersyukur kepada Elohim mela-
lui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan pi-
kiran, aku sendiri melayani Hukum Elohim;
tetapi dengan daging aku melayani hukumdo-
sa.
45:8:1Oleh karena itu sekarang tidak ada pen-
jatuhan hukuman atasmereka yang ada dalam
Kristus Yesus, yang berjalan bukan menurut
daging, melainkan menurut Roh.
45:8:2 Karena hukum Roh hidup dalam Kris-
tus Yesus sudah membuat aku terlepas dari
hukum dosa dan maut.
45:8:3 Karena apa yang tak dapat dibuat Hu-
kum, dalam hal lemah karena daging, Elo-
him dengan mengutus PutraNya sendiri da-
lam persamaan daging yang berdosa, dan un-
tuk dosa, sudah menghukumkan dosa dalam
daging:
45:8:4 supaya kebenaran dari Hukum dapat
dipenuhi dalam kita, yang tidak berjalan me-
nurut daging, tetapi menurut Roh.
45:8:5 Karena mereka yang adalah menurut
daging memperhatikan hal-hal dari daging;
tetapi mereka yang adalah menurut Roh hal-
hal dari Roh.
45:8:6 Karena cara pikiran daging adalah ma-
ut; tetapi cara pikiran roh adalah hidup dan
damai.
45:8:7 Karena pikaran daging adalah permu-
suhan terhadap Elohim: karena pikiran itu ti-
dak takluk pada Hukum Elohim, juga benar-
benar tidak dapat takluk.
45:8:8 Jadi mereka yang ada dalam daging ti-
dak dapat menyenangkan Elohim.
45:8:9 Namun kamu tidak ada di dalam da-
ging, tetapi di dalam Roh, jika adalah benar
bahwa Roh Elohim tinggal di dalam kamu.
Adapun jika seseorang tidak mempunyai Roh
Kristus, ia bukan milikNya.
45:8:10 Dan jikalau Kristus ada di dalam ka-
mu, tubuh sudahmati karena dosa; tetapi Roh
adalah hidup karena kebenaran.
45:8:11 Tetapi jika Roh dari Dia yang su-
dah membangkitkan Yesus dari antara orang-
orang mati berdiam di dalam kamu, Ia yang
sudah membangkitkan Kristus dari antara
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orang-orang mati itu akan juga menghidupk-
an tubuh-tubuhmu yang fana oleh RohNya
yang berdiam di dalam kamu.
45:8:12 Oleh karena itu, saudara-saudara, ki-
ta adalah orang-orang yang berhutang, buk-
an kepada daging, untuk hidup menurut da-
ging.
45:8:13 Karena jikalau kamu hidup menurut
daging, kamu akan mati: tetapi jikalau mela-
lui Roh kamu mematikan kelakuan-kelakuan
tubuh, kamu akan hidup.
45:8:14 Karena sebanyak orang dipimpin oleh
Roh Elohim, mereka adalah putra-putra Elo-
him.
45:8:15 Karena kamu tidak menerima roh
perbudakan lagi pada ketakutan; tetapi kamu
sudah menerima Roh adopsi, yang olehnya
kita berseru, Abba, Bapa.
45:8:16 Roh itu sendiri bersaksi dengan roh
kita, bahwa kita adalah anak-anak Elohim:
45:8:17 dan jika anak-anak, maka ahli-ahli
waris; ahli-ahli waris Elohim sesungguhnya,
dan sesama ahli-ahli waris dengan Kristus; ji-
kalau sebenarnya kita menderita bersamaDia,
supaya kita dapat juga dimuliakan bersama-
sama.
45:8:18 Karena aku menganggap bahwa
penderitaan-penderitaan pada waktu seka-
rang ini tidak patut dibandingkan dengan ke-
muliaan yang akan dinyatakan dalam kita.
45:8:19 Karena hasrat makhluk menunggu
pernyataan putra-putra Elohim.
45:8:20 Karena makhluk sudah ditaklukkan
pada kesia-siaan, bukan dengan rela, melaink-
an oleh karena Dia yang menaklukkannya da-
lam pengharapan,
45:8:21 karena makhluk sendiri juga akan di-
bebaskan dari perbudakan keburukan ke da-
lam kebebasan yangmulia anak-anak Elohim.
45:8:22 Karena kita tahu bahwa seluruh cipta-
anmerintih dan bersalin dalam kesakitan sam-
pai sekarang.
45:8:23 Dan bukan mereka saja, tetapi diri ki-
ta juga, yangmempunyai buah-buah pertama
dari Roh, bahkan diri kita sendiri merintih di
dalam diri kita, dengan menunggu pengado-
psian, yaitu, penebusan tubuh kita.

45:8:24 Karena kita diselamatkan oleh peng-
harapan: tetapi pengharapan yang sudah dili-
hat bukanlah pengharapan: karena apa yang
sudah dilihat seseorang, mengapakah ia masih
mengharapkannya?
45:8:25 Tetapi jikalau kita mengharapkan apa
yang tidak kita lihat, maka kita dengan kesa-
baran menunggunya.
45:8:26 Demikianlah Roh juga menolong
kelemahan-kelemahan kita: karena kita tidak
tahu apa yang harus kita doakan seperti seha-
rusnya: tetapi Roh sendiri membuat permo-
honan untuk kita dengan rintihan-rintihan
yang tak dapat dilisankan.
45:8:27 Dan Ia yang menyelidiki semua ha-
ti mengetahui apa yang adalah pikiran Roh,
karena Ia membuat permohonan bagi orang-
orang kudus menurut kehendak Elohim.
45:8:28 Dan kita tahu bahwa segala sesua-
tu bekerja bersama-sama untuk kebaikan ke-
pada mereka yang mengasihi Elohim, kepa-
da mereka yang terpanggil menurut mak-
sudNya.
45:8:29 Karena siapa yang diketahuiNya sebe-
lumnya, juga ditakdirkanNya untuk disamak-
an dengan gambaran PutraNya, supaya Ia da-
pat menjadi yang sulung di antara banyak sa-
udara.
45:8:30 Juga siapa yang ditakdirkanNya, me-
reka juga dipanggilNya; dan siapa yang di-
panggilNya, mereka juga dibenarkanNya:
dan siapa yang dibenarkanNya, mereka juga
dimuliakanNya.
45:8:31 Jadi apakah yang akan kita katakan
mengenai hal-hal ini? Jikalau Elohim ada di
pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita?
45:8:32 Ia yang tidak mengasihani PutraNya
sendiri, tetapi menyerahkan Dia untuk kita
semua, bagaimanakah Ia tidak akan bersama
Dia juga memberi kita segala sesuatu dengan
cuma-cuma?
45:8:33 Siapakah yang akan mendakwakan
sesuatu kepada orang-orang terpilih Elohim?
Elohim membenarkan.
45:8:34 Siapakah yang menjatuhkan hukum-
an? Kristus sudah mati, ya lebih lagi, sudah
bangkit kembali, yang bahkan ada di tangan
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kanan Elohim, yang juga membuat permo-
honan bagi kita.
45:8:35 Siapakah yang akan memisahkan ki-
ta dari kasih Kristus? akankah kesengsaraan,
atau tekanan penderitaan, atau penganiayaan,
atau bencana kelaparan, atau ketelanjangan,
atau bahaya, atau pedang?
45:8:36 Seperti ada tertulis, Demi kepenting-
an Engkau kami dibunuh sepanjang hari;
kami diperhitungkan sebagai domba-domba
untuk penyembelihan.
45:8:37 Tidak, dalam semua hal ini kita ada-
lah lebih daripada penakluk-penaklukmelalui
Dia yang mengasihi kita.
45:8:38 Karena aku sudah diyakinkan, bah-
wa bukan maut, ataupun hidup, ataupun
malaikat-malaikat, ataupun kepangeranan-
kepangeranan, ataupun kedayaan-kedayaan,
ataupun hal-hal yang sekarang, ataupun hal-
hal yang akan datang,
45:8:39 ataupun ketinggian, ataupun keda-
laman, ataupun ciptaan apa saja yang lain,
akan mampu memisahkan kita dari kasih Elo-
him, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan ki-
ta.
45:9:1 Aku mengatakan kebenaran dalam
Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku juga
bersaksi kepadaku dalam Roh Kudus,
45:9:2 bahwa aku mempunyai perasaan yang
sangat berat dan duka cita terus-menurus da-
lam hatiku.
45:9:3 Karena aku berhasrat bahwa aku sen-
diri bisa terkutuk dari Kristus demi saudara-
saudaraku, sanak saudaraku menurut daging:
45:9:4 yang adalah orang-orang Israel; yang
kepadanya pengadopsian sebagai anak-anak,
dan kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian,
dan pemberian Hukum, dan pelayanan kepa-
da Elohim, dan janji-janji;
45:9:5 bapa-bapa leluhur adalah milik mere-
ka, dan dari mereka, menurut daging, Kristus
sudah datang, yang adalah atas semua, terpuji
oleh Elohim untuk selama-lamanya. Amin.
45:9:6 Bukan seolah-olah firman Elohim ti-
dak mempunyai dampak. Karena mereka
bukan semuanya orang-orang Israel, yang ber-
asal dari Israel:

45:9:7 bukan juga karena mereka adalah be-
nih Abraham, mereka semua adalah anak-
anak: tetapi, Dalam Ishak akan benih engkau
dipanggil.
45:9:8 Yaitu, mereka yang adalah anak-anak
menurut daging, mereka ini bukanlah anak-
anak Elohim: melainkan anak-anak dari janji
diperhitungkan sebagi benih itu.
45:9:9 Karena ini adalah perkataan dari jan-
ji, Pada waktu ini akan Aku datang, dan Sara
akan mempunyai seorang putra.
45:9:10 Dan bukan hanya ini; tetapi ketika
Ribka juga menjadi hamil oleh satu orang, ya-
itu oleh bapa kita Ishak;
45:9:11 (karena walaupun anak-anak itu be-
lum lahir, juga belum berbuat kebaikan atau
keburukan apapun, supaya maksud Elohim
menurut pilihan dapat berdiri teguh, bukan
dari perbuatan-perbuatan, tetapi dari Ia yang
memanggil;)
45:9:12 ini dikatakan kepadanya, Yang lebih
tua akan melayani yang lebih muda.
45:9:13 Seperti ada tertulis, Yakub sudah Ku-
kasihi, tetapi Esau sudah Kubenci.
45:9:14 Jadi apakah yang akan kita katak-
an? Adakah ketidakbenaran dengan Elohim?
Mustahil.
45:9:15 Karena Ia berkata kepada Musa, Aku
akan mengasihani siapa yang Kuhendak ka-
sihani, dan Aku akan menaruh perasaan iba
kepada siapa yang Kuhendak taruh perasaan
iba.
45:9:16 Jadi itu bukan dari ia yang berkehen-
dak, bukan juga dari ia yang berlari, melaink-
an dari Elohim yang berbelaskasihan.
45:9:17 Karena Tulisan Suci berkata kepada
Firaun, Bahkan untuk maksud yang sama ini
sudah Kuangkat engkau, supaya Aku dapat
memperlihatkan kedayaanKu dalam engkau,
dan supaya namaKu dapat dimasyhurkan di
seluruh bumi.
45:9:18 Oleh karena itu Ia mengasihani sia-
pa yang dikehendakiNya, dan siapa yang di-
kehendakiNya, hatinya dikeraskanNya.
45:9:19 Lalu engkau akan berkata kepadaku,
Mengapakah Ia masih menyalahkan? Karena
siapakah yang pernah menentang kehendak-
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Nya?
45:9:20 Sebaliknya, Hai manusia, siapakah
engkau sehingga engkau berbalas terhadap
Elohim? Akankah benda yang dibentuk ber-
kata kepada yang membentuknya, Mengapa-
kah engkau membuat aku demikian?
45:9:21 Bukankah penjunan mempunyai ku-
asa atas tanah liat, dari gumpal yang sama un-
tuk membuat satu bejana6 pada kehormatan,
dan yang lain pada ketidakhormatan?
45:9:22 Bagaimana jikalau Elohim, dengan
berkehendak memperlihatkan murkaNya,
dan untuk membuat kedayaanNya diketahui,
menahan dengan banyak kepanjang sabaran
kepada bejana-bejana yang dipersiapkan pada
kebinasaan:
45:9:23 dan supaya Ia dapat memberitahukan
kekayaan kemuliaanNya atas bejana-bejana
belas kasihan, yang sudah dipersiapkanNya
sebelumnya pada kemuliaan,
45:9:24 bahkan kita, yang sudah dipanggil-
Nya, bukan dari orang-orang Yahudi saja,
melainkan juga dari bangsa-bangsa bukan Ya-
hudi.
45:9:25 Seperti dikatakanNya juga dalam ki-
tabHosea, Aku akan menyebut mereka umat-
Ku, yang dahulu bukan umatKu; dan dia di-
kasihi, yang sebelumnya tidak dikasihi.
45:9:26 Dan akan terjadi kemudian, bahwa di
tempat di mana itu dikatakan kepada mereka,
Kamu bukan umatKu; di situ mereka akan di-
sebut anak-anak Elohim yang hidup.
45:9:27 Yesaya juga berseru tentang Israel,
Walaupun jumlah anak-anak Israel menjadi
seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan
diselamatkan:
45:9:28 karena Ia akan menyelesaikan peker-
jaan itu, dan menyingkatkannya dalam ketu-
lusan: karena suatu pekerjaan yang singkat
akan dibuat Tuhan atas bumi.
45:9:29 Dan seperti yang dikatakan Yesaya

sebelumnya, Kecuali TUHAN Sabaoth7 su-
dah meninggalkan benih bagi kita, kita sudah
menjadi seperti Sodom, and sudah dibuat se-
perti Gomora.
45:9:30 Jadi apakah yang akan kita katakan?
Bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang ti-
dak mengejar kebenaran, sudah mencapai ke-
benaran, bahkan kebenaran yang adalah dari
iman.
45:9:31 Tetapi Israel, yang mengejar Hukum
kebenaran, tidak mencapai Hukum kebenar-
an itu.
45:9:32 Mengapa? Karena mereka tidak men-
carinya oleh iman, tetapi seolah-olah oleh
perbuatan-perbuatan Hukum. Karena mere-
ka tersandung pada batu sandungan itu;
45:9:33 seperti ada tertulis, Lihatlah, Aku me-
letakkan di Sion sebuah batu sandungan dan
batu singgungan: dan barangsiapa yang per-
caya kepadaNya tidak akan dipermalukan.
45:10:1 Saudara-saudara, keinganan hatiku
dan doaku kepada Elohim bagi Israel adalah
bahwa mereka dapat diselamatkan.
45:10:2 Karena aku bersaksi tentang mere-
ka bahwa mereka mempunyai semangat bagi
Tuhan, tetapi bukan menurut pengetahuan.
45:10:3 Sebab, oleh karena mereka tidak
mengetahui ketulusan Elohim, dan menca-
ri jalan untuk mendirikan ketulusan mereka
sendiri, maka mereka tidak menyerahkan diri
mereka pada ketulusan Elohim.
45:10:4 Karena Kristus adalah kesudahan8
Hukumuntuk kebenaran kepada setiap orang
yang percaya.9
45:10:5 Karena Musa menguraikan kebenar-
an dari Hukum demikianlah, Bahwa orang
yang berbuat hal-hal itu akan hidup olehnya.
45:10:6 Tetapi ketulusan dari iman berbicara
demikian, Janganlah mengatakan dalam ha-
ti engkau, Siapakah yang akan naik ke Sur-
ga? (yaitu, untuk membawa Kristus turun da-

6σκεῦος (bejana) = benda berongga yg dapat diisi dng cairan atau serbuk dan digunakan sbg wadah; bak (tempat
air); tabung; bajan; jambang, dan sebagainya.

7Sabaoth = tentara-tentara. TUHAN Sabaoth adalah nama penjelasan untuk Elohim, dan berarti Tuhan atas
tentara-tentara yang tersusun dari malaikat-malaikat.

8τέλος = kesudahan atau akhir, bukan “kegenapan.”
9“Diperoleh” tidak boleh ditambah pada ayat ini untuk memaksanya mengajar keselamatan oleh perbuatan-

perbuatan yang baik.
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ri atas:)
45:10:7 atau, Siapakah akan turun ke lubang
yang tak berdasar?10 (yaitu, untuk membawa
Kristus ke atas dari antara orang-orang mati.)
45:10:8 Tetapi apakah dikatakannya? Sabda
itu sudah dekat engkau, bahkan dalam mulut
engkau, dan dalam hati engkau: itu adalah
sabda iman yang kami khotbahkan;
45:10:9 bahwa jikalau engkau mengaku Tu-
han Yesus dengan mulut engkau, dan perca-
ya dalam hati engkau bahwa Elohim sudah
membangkitkanNya dari antara orang-orang
mati, maka engkau akan diselamatkan.
45:10:10 Karena dengan hati manusia perca-
ya sampai pada kebenaran; dan dengan mulut
pengakuan sampai pada keselamatan.
45:10:11 Karena Tulisan Suci berkata, Ba-
rangsiapa yang percaya kepadaNya tidak
akan dipermalukan.
45:10:12 Karena tidak ada perbedaan antara
orang Yahudi dan orang Yunani: karena Tu-
han yang sama atas semua adalah kaya kepada
semua yang berseru kepadaNya.
45:10:13 Karena barangsiapa akan berseru ke-
pada nama Tuhan akan diselamatkan.
45:10:14 Jadi bagaimanakah mereka dapat
berseru kepada Dia yang belum dipercayai
mereka? dan bagaimanakah mereka dapat
percaya kepadaDia yang tentangNya belum di-
dengar mereka? dan bagaimanakah mereka
dapat mendengar tanpa pengkhotbah?
45:10:15 dan bagaimanakah mereka dapat
berkhotbah, jika mereka tidak diutus? seper-
ti ada tertulis, Alangkah indah kaki-kaki me-
reka yangmengkhotbahkan Injil perdamaian,
dan membawa kabar gembira mengenai hal-
hal yang baik!
45:10:16 Tetapi mereka tidak semua mentaati
Injil. Karena Yesaya berkata, Tuhan, siapa-
kah sudah memercayai laporan kami?
45:10:17 Jadi iman datang oleh pendengaran,
dan pendengaran oleh sabda Elohim.
45:10:18 Tetapi aku berkata, Apakah mere-
ka tidak mendengar? Sebaliknya, bunyi me-
reka sudah pergi kepada seluruh bumi, dan
perkataan-perkatan mereka ke ujung dunia.

45:10:19 Tetapi aku berkata, Apakah Israel ti-
dak tahu? Pertama Musa berkata, Aku akan
mendorong kamu ke kecemburuan oleh me-
reka yang bukan bangsa, dan oleh suatu bangsa
yang bodoh Aku akan memarahkan kamu.
45:10:20 Tetapi Yesaya sangat berani, dan
berkata, Aku didapatkan oleh mereka yang ti-
dak mencari Aku; Aku dibuat nyata kepada
mereka yang tidak bertanya tentang Aku.
45:10:21 Tetapi kepada Israel Ia berkata,
Sepanjang hari Aku mengulurkan tangan-
tanganKu kepada sebuah rakyat yang tidak ta-
at dan menyangkal.
45:11:1 Jadi aku berkata, Apakah Elohim su-
dah membuang bangsaNya? Mustahil. Kare-
na aku juga adalah seorang Israel, dari benih
Abraham, dari suku Benyamin.
45:11:2 Elohim tidak membuang bangsaNya
yang dikenalNya sebelumnya. Tidak tahu-
kah kamu apa yang dikatakan Tulisan Suci
tentang Elia? bagaimana ia membuat permo-
honan kepada Elohim terhadap Israel, dengan
berkata,
45:11:3 Tᴜᴀ, mereka sudah membu-
nuh nabi-nabi Engkau, dan meruntuhkan
mezbah-mezbah Engkau; dan aku ditinggalk-
an sendirian, dan mereka memburu nyawa-
ku.
45:11:4 Tetapi apakah yang dikatakan jawab-
an Elohim kepadanya? Aku sudah men-
cadangkan tujuh ribu orang kepada diriKu,
yang tidak pernah lipat lutut kepada Baal.
45:11:5 Jadi demikianlah juga pada waktu se-
karang ini ada suatu sisa menurut pilihan rah-
mat.
45:11:6 Dan jikalau oleh rahmat, maka bukan
lagi dari perbuatan-perbuatan: jika tidak de-
mikian rahmat bukan lagi rahmat. Tetapi ji-
kalau dari perbuatan-perbuatan, maka bukan
lagi dari rahmat: jika tidak demikian pekerja-
an bukan lagi perkerjaan.
45:11:7 Jadi, apa? Israel tidak mendapat apa
yang dicarinya; tetapi orang-orang pilihan
sudah mendapatnya, dan yang lain dibutakan
45:11:8 (seperti ada tertulis, Elohim sudah
memberi mereka roh ketiduran, mata yang

10ἄβυσσον = lubang atau kedalaman yang tak berdasar.



14 ROMA
tidak melihat, dan telingga yang tidak men-
dengar;) sampai hari ini.
45:11:9 Dan Daud berkata, Biarlah meja me-
reka menjadi jerat, dan perangkap, dan batu
sandungan, dan suatu pembalasan kepada me-
reka:
45:11:10 biarlah mata mereka digelapkan, su-
paya mereka tidak dapat melihat, dan mem-
bungkukkan punggung mereka selalu.
45:11:11 Jadi aku berkata, Apakahmereka ter-
sandung supaya mereka jatuh? Mustahil: te-
tapi melalui pelanggaran mereka keselamat-
an sudah datang kepada bangsa-bangsa buk-
an Yahudi, untuk mengusik mereka pada ke-
cemburuan.
45:11:12 Adapun jika pelanggaran mereka
adalah kekayaan-kekayaan dunia, dan pengu-
rangan mereka adalah kekayaan-kekayaan
bangsa-bangsa bukan Yahudi; maka berapa ba-
nyak lagi kepenuhan mereka?
45:11:13 Karena, aku berbicara kepada kamu
bangsa-bangsa bukan Yahudi, berhubungan
aku adalah rasul kepada bangsa-bangsa buk-
an Yahudi, aku memuliakan jabatanku:
45:11:14 jikalau oleh cara apa saja aku da-
pat mendorong ke kecemburuan mereka yang
adalah dagingku, dan barangkali menyela-
matkan beberapa dari mereka.
45:11:15 Karena jikalu pembuangan mereka
adalah perdamaian bagi dunia, apakah arti pe-
nerimaan mereka nanti, selain hidup dari an-
tara orang-orang mati?
45:11:16 Karena jikalau buah pertama suci,
gumpalan juga adalah suci: dan jikaulau akar
suci, demikianlah cabang-cabang.
45:11:17 Dan jikalau beberapa dari cabang-
cabang itu dipatahkan putus, dan engkau, se-
buah pohon zaitun yang liar, dicangkokkan
di antara mereka, dan bersama mereka meng-
ambil bagian dari akar dan kesuburan pohon
zaitun itu;
45:11:18 janganlah berbual terhadap cabang-
cabang itu. Tetapi jika engkau berbual, eng-
kau tidak menopang akar, tetapi akar engkau.
45:11:19 Jadi engkau akan berkata, Cabang-
cabang itu dipatahkan putus, supaya aku da-

pat dicangkokkan ke dalam.
45:11:20 Baiklah; karena ketidakpercayaan,
mereka dipatahkan putus, dan engkau berdiri
oleh iman. Janganlah sombong, tetapi takut-
lah:
45:11:21 karena jikalau Elohim tidak meng-
asihani cabang-cabang alami itu, awaslah
kalau-kalau Ia juga tidak mengasihani eng-
kau.
45:11:22 Oleh karena itu lihatlah kebaikan
dan kekerasan Elohim: pada mereka yang ja-
tuh, kekerasan; tetapi terhadap engkau, keba-
ikan, jikalau engkau meneruskan dalam ke-
baikanNya: tetapi jikalau tidak, engkau juga
akan dipotong terputus.
45:11:23 Dan mereka juga, jika mereka tidak
tinggal tetap dalam ketidakpercayaan, akan
dicangkokkan ke dalam: karena Elohim ada-
lah mampu mencangkokkan mereka kembali
ke dalam.
45:11:24 Karena jikalau engkau dipotong dari
pohon zaitun yang adalah liar oleh alam, dan
dicangkokkan berlawan dengan alam ke da-
lam pohon zaitun yang baik: alangkah lebih
akan ini, yang adalah cabang-cabang alami, di-
cangkokkan ke dalam pohon zaitun mereka
sendiri?
45:11:25 Karena aku tidak mau, saudara-
saudara, bahwa kamu adalah bodoh tentang
misteri ini, supaya jangan kamu menjadi bi-
jaksana dalam keangkuhan-keangkuhan ka-
mu sendiri; bahwa kebutaan sepihak sudah
terjadi pada Israel, sampai kepenuhan bangsa-
bangsa bukan Yahudi sudah masuk.
45:11:26 Dan demikianlah seluruh Israel akan
diselamatkan: seperti ada tertulis, Akan da-
tang dari Sion Sang Penyelamat, dan Ia akan
menyingkirkan ketidaksalehan dari Yakub.
45:11:27 Karena ini adalah perjanjianKu ke-
pada mereka, ketika Aku menghilangkan
dosa-dosa mereka.
45:11:28 Tentang Injil, mereka adalah
musuh-musuh demi kebaikanmu: tetapi ten-
tang pilihan, mereka dikasihi demi kebaikan
bapa-bapa leluhur.
45:11:29 Karena pemberian-pemberian dan

11Yaitu, Elohim tidak akan mengubah pikiranNya tentang hal-hal itu.
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panggilan dari Elohim tak dapat dibatalkan.11
45:11:30 Karena seperti kamu dalam waktu
yang lalu tidak memercayai Elohim, namun
demikian kamu sekarang sudah mendapat be-
las kasihan melalui ketidakpercayaan mereka:
45:11:31 demikianlah mereka ini juga seka-
rang tidak percaya, supaya melalui belas ka-
sihan kamu mereka juga dapat dikasihani.
45:11:32 Karena Elohim sudah mengurung
mereka semua dalam ketidakpercayaan, supa-
ya Ia dapat mempunyai belas kasihan atas se-
mua.
45:11:33 Oh alangkah dalamnya kekayaan-
kekayaan Elohim, baik dari kebijaksana-
anNya, maupun dari pengetahuanNya! alang-
kah tidak dapat diselidiki penghakiman-
penghakimanNya, dan cara-caraNya tidak
dapat dipahami!
45:11:34 Karena siapakah sudah mengetahui
pikiran Tuhan? atau siapakah pernah menja-
di penasihatNya?
45:11:35 atau siapakah yang pernah terdahulu
memberi kepadaNya, dan itu akan diimbali
kepadanya?
45:11:36 Karena dari Dia, dan melalui Dia,
dan kepada Dia, segala sesuatu ada: kepa-
da Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya.
Amin.
45:12:1 Oleh karena itu aku memohon ke-
padamu, saudara-saudara, oleh belas kasihan-
belas kasihan Elohim, bahwa kamu memper-
sembahkan tubuh-tubuhmu sebagai kurban
yang hidup, suci, berkenan kepada Elohim,
yang adalah pelayananmu yang pantas.
45:12:2 Dan janganlah disesuaikan dengan
dunia ini: tetapi menjadi terubah oleh pemba-
haruan pikiranmu, supaya kamu dapat mem-
buktikan apa yang adalah kehendak Elohim
yang baik, dan yang berkenan, dan yang sem-
purna.
45:12:3 Karena, melalui rahmat yang diberik-
an kepadaku, aku berkata kepada setiap orang
yang ada di antaramu, janganlah berpikir di-
rinya lebih tinggi daripada sepatuhnya ia ber-
pikir; tetapi pikirlah waras, menurut ukuran
iman yang sudah dibagikan Elohim kepada
setiap orang.

45:12:4 Karena seperti kita mempunyai ba-
nyak anggota dalam satu tubuh, dan semua
anggota tidak mempunyai fungsi yang sama:
45:12:5 demikianlah kita, banyak anggota, ada-
lah satu tubuh dalam Kristus, dan masing-
masing adalah anggota-anggota satu dengan
yang lain.
45:12:6 Jadi dengan mempunyai karunia-
karunia yang berbeda menurut rahmat yang
sudah diberikan kepada kita, apakah nubuat-
an, biarlah kita bernubuat menurut bandingan
iman;
45:12:7 atau pelayanan, pada pelayanan: atau
ia yang mengajar, pada pengajaran;
45:12:8 atau ia yang menasehati, pada penase-
hatan: ia yang memberi, dengan tulus hati; ia
yang memerintah, dengan kerajinan; ia yang
menaruh belas kasihan, dengan kegembiraan.
45:12:9 Kasih harus tanpa kemunafikan. Ben-
cilah apa yang jahat; peganglah erat pada yang
baik.
45:12:10 Hendaklah kamu saling mencintai
dengan cinta persaudaraan; dengan hormat
saling mengutamakan sesama;
45:12:11 tidak lamban dalam pekerjaan; berse-
mangat dalam roh; dengan melayani Tuhan;
45:12:12 dengan bersukacita dalam pengha-
rapan; sabar dalam kesengsaraan; terus mene-
rus dalam doa;
45:12:13 dengan membagi kepada keperluan-
keperluan orang-orang suci; mengejar kera-
mahtamahan.
45:12:14 Berkatilah mereka yang mengania-
yai kamu: berkatilah, dan janganlah mengu-
tuk.
45:12:15 Bersuka citalah bersama mereka
yang bersuka cita, dan tangislah bersama me-
reka yang menangis.
45:12:16 Hendaklah kamu sepikiran satu ke-
pada yang lain. Janganlah berpikir ting-
gi hati, tetapi rendahkanlah dirimu kepada
orang-orang yang rendah kedudukannya. Ja-
nganlah menjadi bijaksana dalam keangkuhan-
angkuhan dirimu.
45:12:17 Janganlah membalas keburukan de-
ngan keburukan kepada siapapun. Sediaka-
nlah hal-hal yang jujur di hadapan semua
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orang.
45:12:18 Jikalau mungkin, sedapat kamu, hi-
duplah berdamai dengan semua orang.
45:12:19 Yang terkasih, janganlah kamu sen-
diri membalas dendam, tetapi berilah tempat
pada murka: karena ada tertulis, Pembalasan
dendam adalah milik Aku; Aku akan memba-
las, berkatalah Tuhan.
45:12:20 Oleh karena itu jikalau musuh eng-
kau lapar, berilah ia makan; jikalau ia haus,
berilah ia minum: karena dengan berbuat de-
mikian engkau akan menumpukkan bara api
di atas kepalanya.
45:12:21 Janganlah dikalahkan oleh keburuk-
an, tetapi kalahkanlah keburukan dengan ke-
baikan.
45:13:1 Biarlah setiap jiwa takluk kepada
kuasa-kuasa yang lebih tinggi. Karena tidak
ada kuasa yang bukan dari Elohim: penguasa-
penguasa yang ada ditetapkan oleh Elohim.
45:13:2 Oleh karena itu barangsiapa menen-
tang penguasa itu, menentang penetapan Elo-
him: dan mereka yang menentang akan me-
nerima hukuman pada diri mereka.
45:13:3 Karena penguasa-penguasa bukan
teror pada perbuatan-perbuatan yang baik,
melainkan pada yang buruk. Jadi hendakkah
engkau tidak takut pada penguasa itu? perbu-
atlah apa yang baik, dan engkau akan mem-
punyai pujian dari penguasa yang sama itu:
45:13:4 karena ia adalah pelayan Elohim ke-
pada engkau untuk kebaikan. Tetapi jikalau
engkau berbuat keburukan, takutlah; sebab ia
tidak menyandang pedang tanpa alasan: ka-
rena ia adalah pelayan Elohim, pembalas den-
dam untuk memlaksanakanmurka atas ia yang
berbuat keburukan.
45:13:5 Oleh sebab itu kamu perlu takluk ke-
padanya, bukan hanya karena murka, mela-
inkan juga demi kebaikan suara hati.
45:13:6 Karena untuk alasan ini kamu mem-
bayar upeti juga: karena mereka adalah
pelayan-pelayan Elohim, dengan senatiasa
melakukan tugas khusus ini.
45:13:7 Oleh karena itu bayarlah kepada se-

mua orang itu yang patut diterima mereka:
upeti kepada yang berhak menerima upeti;
bea cukai kepada yang berhak menerima bea
cukai; rasa takut kepada yang berhak mene-
rima rasa takut; hormat kepada yang berhak
menerima hormat.
45:13:8 Janganlah berhutang apapun kepada
siapapun, kecuali untuk saling mengasihi: ka-
rena ia yang mengasihi orang lain sudah me-
menuhi Hukum.
45:13:9 Karena ini, Janganlah engkau berzi-
nah, Janganlah engkau membunuh, Janga-
nlah engkau mencuri, Janganlah engkau me-
nyampaikan kesakian palsu, Janganlah eng-
kau mengingini milik orang lain; dan jikalau
ada perintah yang lain, itu dapat disimpulkan
dalam perkataan ini, yaitu, Kasihilah engkau
sesama engkau sama seperti diri engkau.
45:13:10 Kasih tidak mengerjakan keburukan
kepada tetangga: oleh karena itu kasih adalah
kegenapan Hukum.
45:13:11 Dan inilah, dengan mengetahui
waktu, bahwa sekarang sudah waktu kita ba-
ngun dari tidur: karena sekarang keselamatan
kita lebih dekat daripada ketika kita baru per-
caya.
45:13:12 Malam hampir habis, siang mende-
kat: oleh karena itu biarlah kita membuang
pekerjaan-pekerjaan kegelapan, dan biarlah
kita mengenakan baju besi terang.
45:13:13 Biarlah kita berjalan dengan jujur,
seperti dalam siang; bukan dalam pesta pora-
pesta pora12 dan kemabukan-kemabukan,
bukan dalam persetubuhan-persetubuhan di
luar nikah dan nafsu-nafsu sanggama, bukan
dalam pertengkaran dan kecemburuan.
45:13:14 Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus
Kristus, dan jangan membuat persediaan ba-
gi daging, untuk memuaskan nafsunya.
45:14:1 Terimalah kamu ia yang lemah dalam
iman, tetapi bukan pada perdebatan yang me-
nimbulkan keragu-raguan.
45:14:2 Karena satu orang percaya bahwa ia
boleh makan segala sesuatu: orang lain, yang
lemah, memakan sayuran.
45:14:3 Janganlah membiarkan ia yang me-

12Pesta liar dengan minuman keras dan suka bermain-main yang tidak bermoral.
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makan membenci ia yang tidak memakan;
dan janganlah membiarkan ia yang tidak me-
makan menghakimi ia yang memakan: kare-
na Elohim sudah menerima dia.
45:14:4 Siapakah engkau yang menghakimi
pelayan orang lain? kepada tuannya sendiri
ia berdiri atau jatuh. Ya, ia akan ditegakkan:
karena Elohim adalah mampu membuat dia
berdiri.
45:14:5 Satu orangmenghargai satu hari lebih
tinggi daripada yang lain: orang lain meng-
hargai setiap hari sama. Biarlah setiap orang
diyakinkan penuh dalam pikirannya sendiri.
45:14:6 Ia yang menghormati hari itu, meng-
hormatinya kepada Tuhan; dan ia yang tidak
menghormati hari itu, kepada Tuhan ia ti-
dak menghormatinya. Ia yangmakan, makan
kepada Tuhan, karena ia mengucapkan syu-
kur kepada Elohim; dan ia yang tidak makan,
kepada Tuhan ia tidak makan, dan memberi
syukur kepada Elohim.
45:14:7 Karena tak seorangpun dari kita hi-
dup kepada dirinya sendiri, dan tak seora-
ngpun mati kepada dirinya sendiri.
45:14:8 Karena apakah kita hidup, kita hidup
kepada Tuhan; dan apakah kita mati, kita ma-
ti kepada Tuhan: oleh karena itu apakah kita
hidup atau mati kita adalah milik Tuhan.
45:14:9 Karena pada tujuan ini Kristus baik
mati, maupun bangkit, dan hidup kembali,
supaya Ia dapatmenjadi Tuhannya baik orang-
orang yangmati, maupun orang-orang yang hi-
dup.
45:14:10 Tetapi mengapakah engkau meng-
hakimi saudara engkau? atau mengapakah
engkau meremehkan saudara engkau? kare-
na kita semua akan berdiri di hadapan singga-
sana pengadilan Kristus.
45:14:11 Karena ada tertulis, Demi Aku hi-
dup, berkatalah TUHAN, setiap lutut akan
bertekuk kepadaKu, dan setiap lidah akan
mengaku kepada Elohim.
45:14:12 Jadi setiap orang di antara kita akan
memberi pertanggungjawaban tentang diri-
nya kepada Elohim.
45:14:13 Oleh karena itu biarlah kita janga-
nlah saling menghakimi lagi: tetapi sebalik-

nyamenghakimi ini, bahwa jangan ada orang
yang meletakkan batu sandungan atau alasan
untuk jatuh di jalan saudaranya.
45:14:14 Aku tahu, dan diyakinkan oleh Tu-
han Yesus, bahwa tidak ada apa-apa yang ha-
ram dari itu sendiri: tetapi kepada ia yang
menganggap sesuatu haram, bagi ia itu ha-
ram.
45:14:15 Tetapi jikalau melalui makanan eng-
kau saudara engkau disedihkan, engkau tidak
lagi berjalan dengan kasih. Janganlah mem-
binasakan dia dengan makanan engkau, yang
untuknya Kristus sudah mati.
45:14:16 Jadi janganlah membiarkan kebaika-
nmu difitnah.
45:14:17 Karena kerajaan Elohim bukanlah
makanan dan minuman; melainkan ketulus-
an, dan damai, dan suka cita dalam Roh Ku-
dus.
45:14:18 Karena ia yang dalam hal-hal ini me-
layani Kristus layak diterima Elohim, dan di-
setujui manusia.
45:14:19 Oleh karena itu biarlah kita meng-
ejar perdamaian, dan pembangunan yang
berbalas-balasan.
45:14:20 Janganlah membinasakan pekerjaan
Elohim demi makanan. Segala sesuatu benar-
benar murni; tetapi adalah buruk bagi orang
yang makan dengan menyinggung orang la-
in.
45:14:21 Adalah baik untuk tidak makan da-
ging, juga tidak minum anggur, atau apa sa-
ja yang olehnya saudara engkau tersandung,
atau tersinggung, atau dibuat lemah.
45:14:22 Apakah engkau mempunyai iman?
punyailah itu kepada diri engkau di hadapan
Elohim. Berbahagialah ia yang tidak meng-
hukumkan dirinya dalam hal-hal yang diper-
bolehkannya.
45:14:23 Dan ia yang ragu-ragu adalah terhu-
kum jikalau ia makan, karena ia tidak makan
dengan iman: karena apapun yang bukan da-
ri iman adalah dosa.
45:15:1 Jadi kita yang kuat seharusnya
menanggung kelemahan-kelemahan orang-
orang yang lemah, dan jangan menyenangk-
an diri kita.
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45:15:2 Biarlah setiap orang di antara kita me-
nyenangkan sesamanya untuk kebaikannya
pada pembangunan imannya.
45:15:3 Karena bahkan Kristus tidak menye-
nangkan diriNya, tetapi, seperti ada tertu-
lis, Cemoohan-cemoohan dari mereka yang
mencemoohkan Engkau jatuh di atas Aku.
45:15:4 Karena segala hal yang ada tertulis pa-
da waktu dahulu ditulis untuk pemelajaran ki-
ta, supaya kita melalui kesabaran dan peng-
hiburan dari Tulisan Suci dapat mempunyai
pengharapan.
45:15:5 Adapun, semoga Elohim kesabaran
dan penghiburan menghibahkan kepada ka-
mu untuk saling sehati sepikir menurut Kris-
tus Yesus:
45:15:6 supaya kamu dapat dengan satu pikir-
an dan satu mulut memuliakan Elohim, bahk-
an Bapanya Tuhan kita Yesus Kristus.
45:15:7 Oleh sebab itu terimalah kamu
seorang kepada yang lain, seperti Kristus juga
sudah menerima kita pada kemuliaan Elohim.
45:15:8 Adapun aku berkata bahwa Yesus
Kristus dahulu adalah seorang pelayan kepada
orang-orang penyunatan13 untuk kebenaran
Elohim, untuk memperkuat janji-janji yang
pernah dibuat kepada bapa-bapa leluhur:
45:15:9 dan supaya bangsa-bangsa bukan Ya-
hudi dapat memuliakan Elohim karena belas
kasihanNya; seperti ada tertulis, Karena inilah
aku akan mengaku kepada Engkau di antara
bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan menyanyi
pada nama Engkau.14
45:15:10 Dan lagi Ia berkata, Bersuka rialah,
kamu bangsa-bangsa bukan Yahudi, bersama
umatNya.15
45:15:11 Dan lagi, Pujilah TUHAN, semua
kamu bangsa-bangsa bukan Yahudi: sanju-
nglah Dia, kamu semua umat.16
45:15:12 Dan lagi, Yesaya berkata, Akan ada
akar dari Yesai, dan Ia yang akan bangkit un-
tukmemerintah atas bangsa-bangsa bukan Ya-

hudi; kepada Dialah bangsa-bangsa bukan Ya-
hudi akan percaya.17
45:15:13 Adapun, semoga Elohim pengharap-
an memenuhi kamu dengan segala suka cita
dan damai dalam percaya, supaya kamu dapat
berlimpah-limpah dalam pengharapan, mela-
lui kekuatan Roh Kudus.
45:15:14 Dan aku sendiri juga sudah di-
yakinkan tentang kamu, saudara-saudaraku,
bahwa kamu juga sudah penuh kebaikan, ter-
isi dengan segala pengetahuan, mampu juga
untuk saling mengingatkan.
45:15:15 Akan tetapi, saudara-saudara, aku su-
dahmenulis lebih berani kepadamu, dari seba-
giannya, mengingatkan kamu, karena rahmat
yang diberi kepadaku oleh Elohim,
45:15:16 supaya aku menjadi pelayan Yesus
Kristus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi,
dengan melayankan injil Elohim, supaya per-
sembahan bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat
diterima, dengan mereka dipisahkan kepada
kesucian oleh Roh Kudus.
45:15:17 Oleh karena itu aku mempunyai
alasan untuk bermegah melalui Yesus Kris-
tus dalam hal-hal yang berhubuangan dengan
Elohim.
45:15:18 Karena aku tidak akan berani ber-
kata tentang hal-hal apa saja yang Kristus ti-
dak mengerjakanmelalui aku, untukmembu-
at bangsa-bangsa bukan Yahudi tunduk, oleh
perkataan dan kelakuan,
45:15:19 melalui tanda-tanda yang berkeda-
yaan dan keajaiban-keajaiban, oleh kedayaan
Roh Elohim; sehingga dari Yerusalem, dan se-
keliling sampai ke Ilirkum, aku sudah meng-
khotbahkan injil Kristus sepenuhnya.
45:15:20 Ya, sedemikian aku berjuang meng-
khotbahkan injil, bukan di mana nama Kris-
tus sudah disebut, supaya jangan aku memba-
ngun atas dasar orang lain:
45:15:21 tetapi seperti ada tertulis, Kepada si-
apa Ia belum dibicarakan, mereka akan me-

13Yaitu orang-orang Yahudi.
14Mazmur 18:49.
15Ulangan 32:43.
16Mazmur 117:4.
17Yesaya 11:1-10.
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lihat: dan mereka yang belum mendengar
akan mengerti.
45:15:22 Karena penyebab itu juga aku sudah
banyak terhalang datang kepada kamu.
45:15:23 Tetapi sekarang dengan tidak mem-
punyai tempat lagi di daerah-daerah ini, dan
dengan mempunyai keinginan besar selama
banyak tahun untuk datang kepada kamu;
45:15:24 kapan saja aku berjalan ke Spanyol,
aku akan datang kepadamu: karena aku per-
caya aku akanmelihat kamu dalam perjalanan-
ku, dan diantar oleh kamu dalam perjalanan-
ku ke sana, jikalau pertama aku sebagian di-
puaskan oleh persahabatan kamu.
45:15:25 Tetapi sekarang aku pergi ke Yeru-
salem untuk melayani orang-orang kudus.
45:15:26 Karena sudah menyenangkan mere-
ka diMakedonia dan Akhaya untukmembuat
sumbangan tertentu bagi orang-orang kudus
yang miskin di Yerusalam.
45:15:27 Itu sungguh-sungguhmenyenangk-
an mereka; dan mereka adalah debitor kepada
mereka. Karena jikalau bangsa-bangsa buk-
an Yahudi sudah dibuat pengambil bagian da-
ri hal-hal rohaniah mereka, maka kewajiban
mereka adalah juga melayani mereka dalam
hal-hal jasmaniah.
45:15:28 Oleh karena itu ketika aku sudah
melaksanakan ini, dan sudah memeteraikan
kepada mereka buah ini, aku akan datang me-
lalui kamu ke Spanyol.
45:15:29 Dan aku tahu bahwa, ketika aku da-
tang kepadamu, aku akan datang dalam kepe-
nuhan berkat injil Kristus.
45:15:30 Adapun aku memohon kamu,
saudara-saudara, demi kebaikan Tuhan kita
Yesus Kristus, dan untuk kasih Roh, bahwa
kamu berjuang bersama dengan aku dalam
doa-doamu kepada Elohim bagi aku;
45:15:31 supaya aku dapat dibebaskan dari
mereka di Yerusalem yang tidak percaya; dan
bahwa pelayananku yang aku punyai untuk
Yerusalem dapat diterima oleh orang-orang
kudus;
45:15:32 supaya aku dapat datang kepadamu
dengan suka cita oleh kehendak Elohim, dan
dapat disegarkan bersama kamu.

45:15:33 Adapun, semoga Elohim perdamai-
an menyertai kamu semua. Amin.
45:16:1 Aku merekomendasi saudari kita Fe-
be kepada kamu, yang adalah pelayan ekklesia
yang ada di Kengkrea:
45:16:2 bahwa kamumenerima dia dalamTu-
han, sebagaimanamemantas orang-orang ku-
dus, dan bahwa kamu membantu dia dalam
usaha yang mana saja yang dia perlu dari ka-
mu: karena ia sudah menjadi penunjang ke-
pada banyak orang, dan kepada diriku juga.
45:16:3 Sampaikanlah salam kepada Priski-
la dan Akwila, penolong-penolongku dalam
Kristus Yesus:
45:16:4 yang sudah mempertaruhkan leher-
leher mereka sendiri demi nyawaku: kepada
mereka bukan aku saja yangmengucapkan te-
rima kasih, melainkan semua ekklesia bangsa-
bangsa bukan Yahudi juga.
45:16:5 Demikian juga sampaikanlah salam
kepada ekklesia yang ada di rumah mereka.
Sampaikanlah salam kepada Epenetus sauda-
raku yang dikasihi, yang adalah buah pertama
kepada Kristus di Akhaya.
45:16:6 Sampaikanlah salam kepada Maria,
yang sudah banyak berusaha keras bagi kami.
45:16:7 Sampaikanlah salam kepada Androni-
kus dan Yunias, sanak saudaraku dan tahanan
bersama aku, yang adalah terkenal di antara
rasul-rasul, yang juga ada dalam Kristus sebe-
lum aku.
45:16:8 Sampaikanlah salam kepada Amplia-
tus saudaraku yang kekasih dalam Tuhan.
45:16:9 Sampaikanlah salam kepada Urbanus,
penolong kita dalam Kristus, dan Stakhis sau-
daraku yang kekasih.
45:16:10 Sampaikanlah salam kepada Apeles
yang disetujui dalam Kristus. Sampaikanlah
salam kepada mereka yang adalah dari rumah
tangga Aristobulus.
45:16:11 Sampaikanlah salam kepada Hero-
dion, sanak saudaraku. Sampaikanlah salam
kepada mereka yang adalah dari rumah tangga
Narkisus, yang ada di dalam Tuhan.
45:16:12 Sampaikanlah salam kepada Trifena
dan Trifosa, yang berusaha keras di dalamTu-
han. Sampaikanlah salam kepada Persis, yang
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banyak berusaha keras dalam Tuhan.
45:16:13 Sampaikanlah salam kepada Rufus
yang terpilih dalam Tuhan, dan ibu dia dan
aku.
45:16:14 Sampaikanlah salam kepada Asinkri-
tus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes, dan
saudara-saudara yang ada bersama mereka.
45:16:15 Sampaikanlah salam kepada Filolo-
gus, dan Yulia, Nereus, dan saudarinya, dan
Olimpas, dan semua orang suci yang ada ber-
sama mereka.
45:16:16 Bersalam-salamanlah kamu dengan
ciuman kudus. Ekklesia-ekklesia Kristus me-
nyampaikan salam kepadamu.
45:16:17 Adapun aku memohon kepada ka-
mu, saudara-saudara, tandailah mereka yang
menyebabkan perpecahan-perpecahan dan
skandal-skandal yang berlawanan dengan
ajaran yang sudah kamu belajar, dan hinda-
rilah mereka.
45:16:18 Karena mereka yang demikian me-
layani bukan Tuhan kita Yesus Kristus, me-
lainkan perut mereka sendiri; dan oleh kata-
kata yang baik dan percakapan-percakapan
yang indah menipu hati orang-orang yang
polos.
45:16:19 Karena ketaatanmu sudah sampai ke-
pada semua orang. Oleh karena itu aku ber-
gembira karena kamu: tetapi aku menghas-
ratkan kamu bijaksana benar pada kebaikan,
dan polos pada keburukan.

45:16:20 Dan Elohim damai akan segera me-
nindas Setan di bawah kakimu. Semoga rah-
mat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ka-
mu. Amin.
45:16:21 Timotius, temanku sekerja, dan Lu-
kius, dan Yason dan Sosipater, sanak saudara-
ku, menyampaikan salam kepadamu.
45:16:22 Aku, Tertius, yang menuliskan18 su-
rat ini, menyampaikan salam kepadamu da-
lam Tuhan.
45:16:23 Gaius, tuan rumahku dan seluruh
ekklesia, menyamapaikan salam kepadamu.
Erastus, pengurus kota ini menyampaikan sa-
lam kepadamu, dan Kwartus, seorang sauda-
ra.
45:16:24 Semoga rahmat Tuhan kita Yesus
Kristus menyertai kamu semua. Amin.
45:16:25 Adapun kepada Ia yang berkedaya-
an untuk menetapkan kamu menurut Injil-
ku dan pengkhotbahan tentang Yesus Kristus,
menurut pernyataan misteri, yang dirahasiak-
an sejak permulaan dunia,
45:16:26 tetapi sekarang dibuat nyata, dan
oleh Kitab-kitab Suci dari nabi-nabi, menu-
rut perintah dari Elohim kekal, dibuat dikenal
kepada semua bangsa untuk ketaatan iman:
45:16:27 kepada satu-satunya Elohim yang bi-
jaksana, kemuliaan melalui Yesus Kristus un-
tuk selama-lamanya. Amin.
[Ditulis kepada orang-orang Roma dari Ko-
rintus, dan dikirim oleh Febe, pelayan ekkle-
sia di Kengkrea.]

18Tertius menuliskan kata-kata yang dikatakan oleh rasul Paulus kepadanya.


