Roma adalah ibu kota sekaligus kota
terpenting di kekaisaran Romawi.

ROMA

Kemungkinan, jemaAt Roma didirikan oleh sebagian
orang yang bertobat pada hari Pentakosta (1).

(1) Kisah Para Rasul 2:10

Paulus belum pernah
ke Roma. Dia berencana
mengunjunginya dalam
perjalanan ke Spanyol.

Surat ini ditulisnya
bukan untuk meluruskan
ajaran menyimpang. Gereja
Roma sudah alkitabiah, tapi
mereka memerlukan arahan
doktrin yang baik, seperti
juga semua gereja lain.

Paulus bermaksud mengajarkan
injil anugerah kepada orang
Kristen di Roma yang belum pernah
menerima pengajaran kerasulan.

Dalam surat ini, dia menjelaskan hubungan antara
masa hidup Kristus di dunia dan karya AlLah dalam
sejarah Yahudi dan bagi masa depan umat manusia.

Surat Roma didiktekan
kepada juru tulis bernama
Tertius, dan merupakan surat
Paulus yang terpanjang,
isinya ada 7.000 kata.
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KEPEMIMPINAN ROHANI

Aku bersyukur
kepada AlLah melalui
Yesus Kristus, atas
berita baik itu dan
masing-masing
kamu.

Karena
aku tidak malu dengan
Kabar Baik tentang
Kristus; inilah jalan
keselamatan dari
AlLah.

Di mana-mana,
aku mendengar
tentang imanmu yang
sudah diketahui oleh
seluruh dunia.
Aku terus
berdoa supaya
mendapat kesempatan
menemui kamu.
Aku ingin
membagikan imanku
dan dikuatkan
oleh imanmu.

Pesan ini
disampaikan
pertama kali
kepada orang
Yahudi, tapi
sekarang semua
orang diundang
untuk datang
kepada AlLah
dengan cara
yang sama.

Murka Allah
Terhadap Dosa
“Namun, AlLah menyatakan murka-Nya dari surga terhadap
semua orang berdosa yang menolak kebenaran.”
“Dia telah menaruh kebenaran-Nya dalam hati
mereka sehingGa mereka tidak bisa berdalih ketika
berdiri di hadapan AlLah pada Hari Penghakiman.”

“Namun, mereka tidak
mau mengakuinya.”

“BukanNya menyembah
AlLah yang mulia,
mereka malah membuat
berhala sendiri dari
kayu dan batu.”
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Roma 1:1-23

“Mereka pun mulai melakukan
hal-hal yang keji dan berdosa.”
“Mereka sengaja memilih
untuk percaya kepada dusta,
bukanNya kebenaran tentang
AlLah, padahal mereka tahu.”
“Jadi, AlLah membiarkan
mereka melakukan kejahatan itu.
Bahkan, para wanita pun menolak
rancangan AlLah yang semula.”
“Para pria juga melakukan hal yang
memalukan dengan sesama pria.”
“Ketika mereka tidak mau mengakui-Nya,
Dia membiarkan mereka melakukan segala
hal jahat yang dapat mereka pikirkan.”
“Mereka penuh dengan segala
macam dosa: serakah, benci,
iri, pembunuhan, pertengkaran,
bohong, dengki, dan gosip.”

“Mereka membenci AlLah, kasar,
sombong, selalu mencari dosa yang
baru, tidak taAt kepada orang tua.”

“Mereka sadar
AlLah memberi
hukuman mati,
tetapi tetap saja
melakukanNya.”

Roma 1:24-32
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PRINSIP
PENGHAKIMAN ILAHI

“Mungkin kamu berkata, ‘Jahat sekali orangorang itu!’ TungGu dulu! Kalian sama jahatnya.”
“SaAt kamu menyebut mereka jahat dan harus
dihukum, kamu sedang berbicara tentang dirimu
sendiri, sebab kamu melakukan hal yang sama.”
“Dalam keadilan, AlLah
akan menghukum siapa saja
yang melakukan hal-hal ini.”

“Mungkinkah AlLah akan
mengadili dan menghukum
yang lain, tetapi membiarkan
kamu yang melakukan
perbuatan itu juga?”

“TidakKah kamu lihat
betapa sabarnya AlLah?”

“Selama ini Dia
tidak menghukumMu ...
kemurahan-Nya bertujuan
untuk menuntunmu
pada pertobatan.”

SEMUA ORANG BERDOSA

“Jadi, apakah kita orang Yahudi lebih
baik dari yang lain? Tidak, sama sekali
tidak, karena kita sudah melihat bahwa
semua orang sama-sama berdosa,
baik Yahudi maupun bangsa lain.”
“Semua sudah serong;
semuanya sesat. Tidak ada
yang melakukan hal benar,
tidak seorang pun.”
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Roma 2:1-3:20

DIBENARKAN
HANYA OLEH IMAN

“Namun sekarang, AlLah sudah menunjukKan kalau kita
tidak bisa masuk surga dengan ‘menjadi orang baik-baik’
saja dan berusaha mematuhi perintah-Nya. Ada cara baru.”
“AlLah akan
menyatakan kita
tidak bersalah
kalau kita percaya
Yesus Kristus
menghapus
dosa kita.”

“SehingGa, kita
semua bisa
diselamatkan
dengan cara
yang sama, yaitu
datang kepada
Kristus, siapa pun
dan seperti apa
pun diri kita;
karena semua
orang sudah
berdosa dan
kehilangan
kemuliaAn-Nya.”

JAMINAN
KESELAMATAN
“Jadi, karena sekarang kita sudah
dibenarkan di hadapan AlLah oleh iman
kepada janji-Nya, kita bisa berdamai
dengan-Nya berkat perbuatan
Yesus Kristus bagi kita.”

“Ketika kita benar-benar terpuruk, Kristus
datang pada saAt yang tepat dan mati bagi kita.”
“Kini, kita bersukacita dalam ikatan yang baru; Yesus Kristus
mati bagi dosa kita, dan menjadikan kita sahabat AlLah.”

Roma 3:21 – 5:11
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Akibat DOSA
ADAM

“Ketika Adam berbuat dosa, dosa
pun masuk ke dalam semua manusia.”
“Dosa Adam menyebarkan maut ke seluruh
dunia, karena semuanya telah berdosa.”

“Adam mendatangkan maut kepada
banyak orang melalui dosanya.”
“Namun, ada satu sosok, Yesus Kristus,
yang membawa pengampunan untuk banyak
orang melalui belas kasih AlLah.”

PENGUDUSAN
“Haruskah kita terus berbuat
dosa supaya AlLah menunjukKan
pengampunan-Nya lebih lagi?”
“Tentu tidak! Kuasa dosa atas
diri kita sudah hancur saAt kita
menjadi Kristen dan dibaptis untuk
menjadi bagian dari Yesus Kristus.”

“Sifat asli
kita yang menyukai
dosa telah dikubur ke
dalam maut bersama-Nya
melalui baptisan, dan
ketika AlLah Bapa
membangkitkan
Dia, kamu diberi
hidup baru.”

“Seperti dulu kamu tunduk
kepada segala macam dosa,
demikian sekarang kamu harus
tunduk kepada semua yang
benar dan suci.”

“Karena upah
dosa adalah maut,
tetapi anugerah AlLah
adalah hidup kekal
melalui Yesus Kristus,
Tuhan kita.”
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Roma 5:12–6:23

“Tidak tahukah kamu saAt
seseorang mati, hukum Taurat
tidak lagi berkuasa atasnya?”
“Ketika seorang wanita
menikah, dia terikat kepada
suaminya selama pria itu hidup;
tetapi ketika suaminya mati, dia
tidak lagi terikat padanya.”

“Dahulu, ‘suamimu’ adalah hukum Yahudi; tetapi kamu ‘mati’ bersama
Kristus di kayu salib dan tidak lagi ‘terikat kepada hukum Taurat’.”
“Waktu Kristus dibangkitkan, kamu pun
hidup dan sekarang menjadi manusia baru.”

“Hukum Taurat itu baik;
masalahnya bukan pada
hukum Tauratnya, tetapi
aku, karena aku telah
diperbudak dosa.”

“Aku ingin melakukan yang benar,
tetapi yang aku lakukan malah
sebaliknya; hal yang aku benci.”

“Hidup baru mengatakan
padaku untuk melakukan yang
benar, tetapi sifat lama dalam
diriku suka berbuat dosa.”
“namun
sekarang,
tidak ada lagi
penghukuman
karena Yesus
Kristus sudah
membebaskan
aku.”

“Karena aku yakin tidak ada yang
bisa memisahkan kita dari kasih-Nya.”
“Kematian, kehidupan, malaikat, iblis, ketakutan, kekhawatiran,
langit, ataupun samudra tidak bisa memisahkan kita dari kasih
AlLah yang ditunjukKan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.”

Roma 7-8
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“AlLah telah
memberimu begitu
banyak, tetapi
kamu tidak mau
mendengarkan Dia.”

PILIHAN ALLAH

“Dia memberimu perintahperintah-Nya dan Kristus sendiri
berasal dari antaramu, seorang
Yahudi dalam hal kemanusiaAn-Nya.”

“Oh, bangsa israel ...
betapa aku rindu agar kamu
datang kepada Kristus.”
“Aku bersedia menangGung
hukuman abadi jika itu bisa
menyelamatkan kamu.”

RENCANA ALLAH
UNTUK ISRAEL
“Nabi Yesaya
meratap ….”

“Dia mengambil kamu sebagai
umat pilihan-Nya dan memimpinmu
dengan awan kemuliaAn.”

“AlLah telah memberi
kesempatan bagi bangsa lain
untuk dibebaskan oleh iman.”

“AlLah tidak menolak
umat-Nya yang Dia
pilih sejak awal.”
“Tujuan-Nya adalah
membuat keselamatan-Nya
tersedia bagi bangsa lain
sehingGa bangsa Yahudi
juga menginginkan
keselamatan itu.”

Meskipun
jumlah orang
israel seperti
pasir di laut;
hanya yang
tersisa akan
diselamatkan.

“Orang Yahudi gagal karena
mereka berusaha diselamatkan
dengan menaAti hukum Taurat,
bukanNya bersandar pada iman.”
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Roma 9-11

ANUGERAH ROHANI
“Aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu kepada AlLah
sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan menyenangkan AlLah.”
“Berpikirlah jernih sesuai iman
yang diberikan AlLah kepadamu.”

“Seperti tubuh yang terdiri dari banyak angGota,
kita juga angGota tubuh Kristus dengan pekerjaAn
yang berbeda-beda, untuk melengkapi tubuh itu.”
“Jika AlLah
memberimu kemampuan
untuk bernubuat;
bernubuatlah
dengan iman yang
Dia berikan.”

“Jika kamu
adalah guru,
mengajarlah
dengan baik.”

“Jika itu
pelayanan;
layanilah
sesamamu
dengan
baik.”

“Jika kamu pengkhotbah,
khotbahkanlah sesuatu
yang menguatkan dan
menolong sesama.”

“Jika AlLah
memberimu
kekayaAn,
bermurah
hatilah
kepada
sesama.”

“Jika AlLah memberimu
tangGung jawab, lakukan
dengan sungGuh-sungGuh.”
“Jika itu
belas kasih,
lakukanlah
dengan penuh
sukacita.”

Roma 12:1-8
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“Jangan hanya berpura-pura mengasihi
orang lain; kasihilah dengan sungGuh.”

KESALEHAN
PRAKTIS

“Jangan malas dalam bekerja, tetapi
layanilah Tuhan dengan penuh semangat.”
“Bersabarlah di tengah
kesulitan dan tetaplah berdoa.”
“Ketika anak-anak AlLah
membutuhkan bantuan,
tolonglah mereka.”

“Jika ada yang
menganiayamu
karena kamu
Kristen, jangan
mengutuk dia;
berdoalah
agar AlLah
memberkatinya.”

“Jangan berusaha
mendekati orang
penting untuk mendapat
manfaAt, tetapi nikmatilah
kebersamaAn dengan
orang-orang biasa.”

“Jangan membalas kejahatan
dengan kejahatan; biarlah orang
melihat caramu yang jujur.”
“Jangan bertengkar, tetapi
sebisa mungkin berdamailah
dengan semua orang.”

“Sebaliknya,
beri makan
musuhmu
yang lapar.”

Haha
haha ….

“kalau mereka
haus, berilah
minum. Kalahkan
kejahatan dengan
kebaikan.”
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Roma 12:9-21

TANGGUNG JAWAB KEPADA
PEMERINTAHAN MANUSIA

“Bayarlah pajak agar pemerintah bisa terus
melakukan pekerjaAn AlLah dalam melayani rakyat.”
“Bayarlah kepada setiap orang
yang berhak, dan hormatilah orang
yang layak menerimanya.”

“TaAtilah pemerintah,
karena mereka
ditetapkan oleh AlLah.”
“Mereka yang
menolak menaAti
hukum, sama
dengan menolak
taAt kepada AlLah.
Mereka akan
dihukum.”

“Bayarlah semua utangmu,
kecuali utang kasih kepada
sesama; jangan pernah
berhenti mengasihi
orang lain!”

“Seluruh isi Sepuluh
Perintah terangkum
dalam satu hukum ini;
kasihilah sesamamu
seperti dirimu
sendiri.”

“Alasan lain
untuk hidup
benar adalah:
kedatangan Tuhan
sudah lebih
dekat sekarang
dibandingkan
sewaktu kita
baru percaya.”

“Jangan habiskan waktumu dengan
pesta pora, mabuk, perzinahan, hawa
nafsu, pertengkaran, atau iri hati.”
“Tapi, mintalah kepada Tuhan
Yesus Kristus untuk menolongmu
menjalani hidup sebagaimana mestinya.”

ROMA 13
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PRINSIP KEMERDEKAAN KRISTIANI

“Terimalah siapa pun yang ingin bergabung
denganmu, meskipun imanNya lemah.”
“Jangan menghakimi dia karena perbedaAn
pandangan tentang hal benar dan salah.”

“Kamu tidak berhak
menghakimi saudaramu atau
memandangnya rendah.”
“ingatlah, setiap orang
akan berdiri di hadapan
Takhta Pengadilan dan
bertangGung jawab kepada
AlLah atas dirinya sendiri.”

“Hiduplah demikian,
agar kamu tidak
membuat saudaramu
tersandung karena
melihatmu melakukan
sesuatu yang
menurut dia salah.”

“Meskipun kita
tahu Tuhan tidak
memperhitungkanNya,
kita tidak boleh
memikirkan diri sendiri
saja, tetapi harus
memikirkan keraguan
dan ketakutan
orang lain.”

“Semoga AlLah, yang
memberi kesabaran,
keteguhan, dan kekuatan,
menolongmu untuk hidup
dalam kesatuan; dengan
sikap Kristus kepada
sesama.”

“Aku menitipkan Febe,
saudari kita, yang
mengantar surat ini.”
“Sampaikan salamku
kepada semua jemaAt.”
“Bagi satu-satunya
AlLah yang penuh hikmat,
kemuliaAn selamanya
melalui Yesus Kristus!”
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Roma 14-16

“Pada Abad ke 55 M., Ada banyak masalah
di gereja Korintus; banyak sekali.”

1, 2 KORiNTUS

“Gereja di sana didirikan oleh
Rasul Paulus dalam perjalanan
misinya yang kedua.”

Setelah meningGalkan Korintus,
Paulus mendengar adanya percabulan
dalam gereja sehingGa dia menulis surat
yang disebut “surat teguran keras”;
(1 Korintus. 5:9).
Kemudian, untuk menjawab
pertanyaAn-pertanyaAn dari gereja,
dia menulis surat ini; 1 Korintus.

Kota itu sangat rusak
moralnya, bahkan untuk
ukuran penyembah berhala.
Kota itu dinamai Korintus
karena artinya sama
dengan pesta pora dan
kebobrokan moral.

Masalah paling serius dalam gereja
itu adalah keduniawian, tidak mau
memisahkan diri dari gaya hidup sekitar.
Di tengah semuanya itu, Paulus
merintis jemaAt Korintus dan mengajari
mereka cara hidup orang Kristen.

“Saudara-saudara,
lihat, hanya sedikit di
antara kalian pengikut
Kristus yang punya nama
besar, kekuasaAn,
atau kekayaAn.”

“AlLah justru
memilih orang yang
diangGap bukan
siapa-siapa, agar
tidak ada yang
menyombongkan
diri di hadapan-Nya.”

1 Korintus 1
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Waktu aku datang,
aku tidak memakai katakata yang indah atau ide
brilian, tapi hanya berbicara
tentang Yesus Kristus dan
kematian-Nya di kayu salib;
sehingGa imanmu didasarkan
kepada AlLah dan bukan
perkataAn manusia.
Seandainya
para pembesar
dunia menyadarinya,
mereka tidak akan
menyalibkan Tuhan
Yang Maha Mulia.
Kata Kitab Suci,
tidak ada manusia
yang pernah melihat,
mendengar, ataupun
membayangkan halhal luar biasa yang
telah AlLah siapkan
Ketika kamu iri
untuk mereka yang
dan bertengkar,
mengasihi-Nya.
kamu berkelakuan
seperti bukan
anak Tuhan.

“Jangan terlalu cepat menyimpulkan apakah
seseorang itu pelayan yang baik atau tidak.”
“Ketika Tuhan datang, Dia akan
menyingkapkan isi hati kita
yang sebenarnya.”

“Aku menulis ini
bukan untuk
mempermalukan
kamu, tapi
menasihatimu
sebagai anakanak yang
terkasih.”
“ikutilah
teladanku
dan berlakulah
seperti aku.”
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1 Korintus 2-4

“Di antara kamu, ada percabulan
yang lebih parah daripada bangsa
kafir sekalipun; seorang laki-laki
hidup bersama istri ayahnya.”
Kamu harus menyingkirkanNya dari
persekutuanmu; dengan harapan
dia akan diselamatkan nantinya.”

“Dalam suratku sebelumnya yang berkata,
jangan kamu berkumpul dengan orang-orang
jahat; yang aku maksud bukan orang non-Kristen.”
“Maksudku, jangan bergaul dengan siapa pun yang
mengaku dirinya Kristen, tetapi melakukan dosa seksual,
serakah, pemfitnah, pemabuk, atau menyembah berhala.”

“Kita tidak menghakimi orang luar; hanya
angGota gereja yang berdosa seperti itu.”

“Lalu, mengapa kamu saling
menuntut? Tidak tahukah kamu kalau
kita akan mengadili para malaikat?”
“Adanya perkara hukum saja
sudah menjadi kegagalan bagimu
sebagai orang Kristen.”

“Para penyembah berhala, pezina,
homoseksual, pencuri, orang-orang
serakah, pemabuk, pemfitnah, atau
perampok, tidak akan mendapat
bagian dalam KerajaAn AlLah.”
“Dulu kamu hidup seperti
itu, tetapi sekarang dosamu
telah dihapuskan dan kamu
menjadi milik AlLah.”

1 Korintus 5-6

“Tubuh kita diciptakan bukan
untuk dosa seksual.”
“Jauhilah dosa seksual,
karena dosa itu merusak
tubuhmu sendiri.”

15

“Tentang pertanyaAnmu soal
pernikahan; secara umum, menikah
lebih baik, karena kalau tidak, kamu
akan jatuh dalam dosa lagi.”

“Jika orang Kristen memiliki
istri non-Kristen, tetapi dia
mau tetap bersamanya, dia
tidak boleh meningGalkan
atau menceraikan istrinya.”

“Begitu pula wanita Kristen
yang bersuamikan non-Kristen”.
“Kalau keluarga bercerai,
anak-anaknya bisa jadi tak
akan pernah kenal Tuhan,
sedangkan keluarga yang
utuh bisa menolong anakanaknya diselamatkan.”
“istri menjadi milik
suami selama dia hidup.
Setelah suaminya mati,
wanita itu boleh menikah
lagi, tetapi hanya dengan
sesama Kristen.”

“PertanyaAnmu tentang
kurban makanan kepada
berhala; kita tahu
berhala bukan AlLah.”

“Namun, ada orang Kristen yang mengangGap
berhala itu hidup sehingGa ketika mereka memakan
makanan itu, hal itu mengGangGu hati nurani mereka.”
“Jangan memakai kebebasanmu untuk memakanNya,
itu membuat saudaramu, yang lebih lemah, berdosa.”

“Hanya ada satu
AlLah, yaitu Bapa,
yang menciptakan
semuanya ...

... dan satu Tuhan,
Yesus Kristus, yang
membuat semuanya dan
memberi kita hidup.”
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1 Korintus 7-8

“Roh Kudus memberi tiap
orang karunia yang berbeda.”
“Sebagian memiliki karunia hikmat, lainNya bisa mengajar, menyembuhkan,
memiliki iman yang khusus, melakukan mukjizat, bisa berkhotbah, dan
berbicara dalam bahasa yang belum pernah dipelajari.”

Sekarang,
aku akan
menunjukKan
cara
terbaik.
Kalau aku bisa
berbicara dalam
bahasa lain, tapi
tidak mengasihi
sesamaku; aku
hanya membuat
kebisingan.
Kalau aku tahu masa
depan tapi tidak mengasihi
sesamaku, apa gunanya?
“Kasih itu sangat sabar dan murah hati, tidak
cemburu atau iri, tidak membangGakan diri atau
sombong, tidak angkuh, egois, ataupun kasar.”

“Jika aku memiliki iman untuk memindahkan gunung,
tetapi tidak mengasihi, itu tidak ada artinya.”
“Jika aku memberi segalanya untuk orang miskin dan
dibakar hidup-hidup karena berkhotbah, tetapi aku
tidak mengasihi sesamaku, itu tidak berarti apa-apa.”

“Kasih tidak menuntut keinginanNya sendiri.
Kasih tidak mudah marah dan tersingGung.”
“Kasih tidak mendendam, bahkan
tidak melihat kesalahan orang lain.”

“Waktu kecil, aku bicara
dan berpikir seperti anak
kecil. Namun, Ketika dewasa,
aku meningGalkan sifat
kekanak-kanankan itu.”

“Tiga hal yang
tetap ada ialah:
iman, harapan,
dan kasih; dan
yang terbesar
adalah kasih.”

1 Korintus 12-13
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“Kejarlah kasih,
tetapi mintalah juga
kemampuan khusus yang
Roh Kudus berikan,
khususnya karunia
bernubuat, untuk
memberitakan
pesan AlLah.”

“Kamu percaya Kristus bangkit dari
kematian, tapi mengapa beberapa
darimu berpikir orang mati tidak
akan pernah hidup kembali?”
“Seandainya Kristus tetap mati, pemberitaAn kami
dan imanmu kepada AlLah sia-sia; dan juga kami,
para rasul, adalah pembohong karena berkata
bahwa AlLah membangkitkan Kristus dari kubur.”

“Jika tidak ada kebangkitan, Kristus
seharusnya tetap mati sampai sekarang.”
“Seandainya iman kristen hanya berguna dalam
kehidupan yang sekarang, betapa mengenaskanNya kita.”
“Namun, yang benar,
Kristus sungGuh bangkit
dari kematian sebagai yang
pertama dari jutaAn orang
yang akan bangkit kelak.”

“Mengenai pengumpulan uang bagi
jemaAt AlLah; pada hari pertama
setiap mingGu, setiap orang
harus menyisihkan sejumlah uang
sesuai pendapatanNya.”
“Kiranya kasih karunia
Tuhan bersamamu.”
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1 Korintus 14-16

Dalam surat keduanya kepada jemaAt di
Korintus, Paulus sangat senang mendengar
sebagian besar jemaAt sudah menangGapi
dan bertobat dari pemberontakan mereka.
Betapa hebatnya
AlLah kita; Dia
yang menghibur
dan menguatkan
kita dalam
pencobaAn.

Masih ingat orang
yang aku bicarakan
Hal itu dilakukanNya
sebelumnya; dia sudah
supaya ketika sesama kita cukup menerima hukuman
sedang mengalami masalah, dengan teguran keras
kita bisa memberi mereka
dari kalian bersama.
penghiburan yang sama
Sekarang,
seperti yang AlLah
waktunya
berikan kepada kita.
mengampuni dan
menghibur dia. Kalau
tidak, dia bisa sangat
terpuruk dan tidak
dapat bangkit
lagi.

“Dalam kemurahan-Nya, AlLah sendirilah yang memberi kita
tugas luar biasa ini, yaitu memberitakan Kabar Baik-Nya
kepada orang lain, maka kita tak akan pernah menyerah.”

“Jika injil disembunyikan dari setiap orang, itu karena
Setan, pemimpin dunia yang jahat ini, sudah membutakanNya
sehingGa dia tidak bisa melihat cahaya injil yang mulia.”

“Namun, harta berharga ini disimpan di wadah yang mudah mati,
yaitu tubuh kita, sehingGa semua orang bisa melihat bahwa kuasa
kemuliaAn itu berasal dari AlLah dan bukan milik kita sendiri.”
“Kita ditekan oleh masalah dari berbagai
sisi, tapi tidak remuk dan rusak.”

2 Korintus 1-4
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“Sebab, kita tahu saAt kemah tubuh yang fana
dibongkar, kita punya tubuh baru di surga.”
“Kita semua harus berdiri di hadapan Kristus
untuk diadili atas perbuatan baik atau buruk
yang kita lakukan di dalam tubuh jasmani kita.”

“AlLah sudah memberi kita kesempatan istimewa
untuk mendorong orang berdamai dengan-Nya.”
“Karena AlLah ada dalam Kristus,
mengembalikan dunia kepada-Nya,
Dia tidak lagi memperhitungkan dosa
manusia atas mereka; inilah pesan
yang menakjubkan bagi kita.”

“Kami berusaha hidup sedemikian rupa agar tidak
menjadi penghalang bagi orang lain untuk menemukan
Tuhan; sehingGa tidak seorang pun yang dapat
menemukan kesalahan kita, lalu menyalahkan Tuhan.”

“Dalam segala hal, kami
berusaha menyatakan diri sebagai
pelayan AlLah yang benar.”
“Dengan sabar, kami menangGung segala
jenis penderitaAn, kesulitan, dan masalah.”

“Kami pernah dipukuli, dipenjara,
menghadapi masSa yang marah, kelelahan
berkerja, dipaksa berjaga-jaga setiap
malam tanpa tidur dan makanan.”
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2 Korintus 5-6

“Meskipun dulu aku menyesal sewaktu menyuratimu,
menyadari betapa menyakitkanNya isi surat itu bagimu.”
“Namun, sekarang aku senang sudah mengirimnya,
karena rasa sakit itu menuntunmu kepada AlLah.”

“JemaAt-jemaAt di Makedonia telah melalui
masa-masa sulit, tetapi sukacita mereka
di tengah kemiskinan justru menghasilkan
kelimpahan dalam memberi bagi sesama.”

“Kadang, AlLah memakai dukacita untuk membantu
kita berbalik dari dosa dan mencari hidup kekal.”

“Mereka memberi lebih dari yang
mereka mampu; mereka memohon
untuk boleh berbagi sukacita dalam
membantu orang Kristen di Yerusalem.”

“Mereka melampaui harapan tertingGi
kami, mengabdikan hidup mereka
untuk mengutamakan Tuhan.”
“Kamu berkelimpahan dengan iman,
khotbah yang baik, pembelajaran,
semangat, dan kasih bagi kami;
sekarang aku mendorongmu untuk
memberi dengan sukacita.”

“Kamu tahu kasih dan kebaikan Tuhan
kita, Yesus; meskipun sangat kaya, Dia
menjadi miskin agar dapat membuatmu kaya.”

2 Korintus 7-8
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“Aku sesumbar kepada orang Makedonia bahwa kamu
siap untuk mengirim persembahan setahun lalu.”

“Namun, ingatlah ini; jika kamu memberi sedikit,
kamu akan menerima sedikit juga. Setiap orang
harus membuat keputusan masing-masing.”
“Jangan memaksa orang lain memberi lebih dari
yang mereka mau, karena yang memberi dengan
sukarela akan menerima pemberian dari AlLah.”

“Semangatmu itulah yang membuat mereka
mau membantu, sehingGa aku mengutus orang
untuk memastikan persembahanmu siap.”

“AlLah akan memberimu
kelimpahan agar kamu bisa
memberi dengan berlimpah juga.”

“Jadi, pemberianmu
melahirkan dua manfaAt;
mereka yang membutuhkan
dibantu, dan syukur mereka
kepada AlLah meluap.”

“Aku memang orang biasa, manusia lemah, tetapi
aku tidak mengandalkan rencana dan cara
manusia untuk memenangkan pertandinganku.”

“Aku mengandalkan senjata MahaKuasa AlLah
untuk merobohkan benteng pertahanan roh
jahat dan semua tembok yang dapat dibangun
untuk menghalangi manusia mencari Dia.”
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2 Korintus 9

“Sabarlah terhadap aku; aku takut guru-guru
palsu ini akan membelokKanmu dari kemurnian
dan pengabdianmu yang tulus kepada Tuhan;
seperti Hawa tertipu oleh Setan di Taman Eden.”

“Mereka menyombongkan diri
sebagai orang ibrani ... aku juga.”
“Mereka mengaku sebagai orang
israel, umat pilihan AlLah ... aku juga.”

“Mereka memberitakan
yesus yang berbeda dari
yang kami ajarkan.”

“Mereka mengaku sebagai hamba Kristus;
tetapi aku telah melayani Dia lebih banyak!”

“Lima kali aku mendapat 39
cambukan dari orang Yahudi.”

“Aku bekerja lebih keras, dipenjara lebih sering,
sudah pernah dicambuk tak terhitung jumlahnya,
dan menghadapi bahaya kematian berkali-kali.”

“Tiga kali aku
dihajar dengan
rotan. Satu kali
aku dirajam.”

“Tiga kali aku mengalami kapal karam.
Satu kali aku pernah di lautan lepas
semalaman dan seharian besoknya.”

“Aku lapar, haus, dan
mengGigil kedinginan.”

“Aku sering berada dalam bahaya sungai yang banjir,
para perampok, dan dari bangsaku sendiri, orang
Yahudi, serta ancaman bangsa-bangsa lain.”

“Namun, jika aku harus
membangGakan diri, aku
akan membangGakan diri
tentang kelemahanku.”

2 Korintus 10-11
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“Empat belas tahun yang lalu aku
diangkat ke surga; entah dalam
tubuh atau rohku, aku tidak tahu.”
“Di surga, aku mendengar
hal mengejutkan yang tidak bisa
digambarkan dengan kata-kata manusia.”

“Pengalaman itu patut aku bangGakan,
tetapi aku tidak akan melakukanNya.”
“Untuk mencegahku agar tidak menjadi sombong,
AlLah memberiku duri dalam daging, utusan Setan
untuk menyakiti dan menyusahkanku.”
“Tiga kali aku memohon kepada AlLah untuk
mengambilnya, tapi Dia selalu berkata, ‘Tidak, tetapi
Aku besertamu; itulah yang kamu perlukan. Kuasa-Ku
bekerja sempurna dalam orang yang lemah.’”

“Aku takut saAt aku datang, AlLah akan
merendahkanku di hadapanmu, dan aku pun sedih
karena banyak darimu telah berdosa dan tidak
peduli tentang kejahatan yang telah kamu perbuat.”

“Periksalah dirimu sendiri. Apakah kamu benarbenar orang Kristen? Apakah kamu lulus ujian?”
“Apakah kamu merasakan hadirat dan kuasa
Kristus dalam dirimu lebih dan lebih lagi?”
“Atau, apakah kamu
hanya berpura-pura Kristen
padahal sebenarnya tidak?”
“Semoga anugerah
dari Tuhan Yesus
Kristus menyertai
kamu semua.”
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2 Korintus 12-13

Paulus mendirikan beberapa
jemaAt di wilayah selatan Roma, di
provinsi Galatia; saAt ini disebut Turki.

GALATiA

Paulus menulis surat ini untuk membalas para
guru sesat yang mengajar orang-orang agar
mematuhi Hukum Musa guna memperoleh keselamatan.

Setelah itu, dia
datang ke Yerusalem
untuk bertemu dan
mengenal Rasul Petrus.

Dari surat Galatia,
kita belajar bahwa
Rasul Paulus tingGal di
Arab selama tiga tahun
setelah dia bertobat.

Paulus sangat tegas menyatakan bahwa pembenaran
oleh iman dalam Kristus adalah Kabar Baik.

Tapi, saAt
kita atau bahkan
malaikat dari surga
sekalipun, memberitakan
injil yang berbeda dari
yang kami ajarkan
kepadamu, terkutuklah
mereka oleh
AlLah!

Galatia 1
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