




... aku tahu
bahwa kamu

berdiri teguh
dengan satu
tujuan, yaitu

memberitakan
Kabar Baik.

Jem�t di Filipi, sebuah koloni 
Romawi, didirikan oleh Paulus 

pada perjalanan misi keduanya.

Di sana, Paulus mengusir roh jahat 
dari seorang peramal wanita, sehin�a 

membuatnya dipukuli dan dipenjara.

Filipi

S�t dipenjara di Roma, dia menerima 
pemberian dari jem�t Filipi.

Semua 
yang sudah 

terjadi padaku 
telah membantu 

penyebaran 
Kabar Baik 

tentang 
Kristus.

Karena 
pemenjar�nku 

ini, banyak orang 
percaya menjadi lebih
 berani menceritakan 
tentang Dia kepada 

yang lain.

Apa pun yang
terjadi, hiduplah
sebagai seorang

 Kristen supaya jika aku
melihatmu lagi, atau

hanya mendengar
tentangmu ...

Beberapa orang 
memberitakan Kristus

 karena iri terhadapku, tapi 
yang lain memberitakan 

Kristus dengan 
niat baik.

Tapi, apa pun
tujua�ya, Kristus sedang

diberitakan, dan aku
bersukacita.

Filipi
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“Sempurnakanlah sukacitaku 
dengan saling mengasihi dan 
bekerja sama dengan sehati 

sepikir dan satu tujuan.”

“Jangan egois, tetapi dengan 
kerendahan hati, an�aplah orang lain
 lebih penting daripada dirimu sendiri.”

“Perilakumu harus seperti Yesus Kristus,
 yang meskipun A�ah, tidak menuntut 
hak-Nya, tapi mengesampingkan kuasa 

dan kemuli�n-Nya, menjadi seperti
 budak dan mengambil rupa manusia.”

“Dia merendahkan diri-Nya sampai 
mati, bahkan sampai mati seperti

 penjahat di atas kayu salib.” 

“Lakukan segala sesuatu tanpa 
men�erutu dan berbantah.”

“Waspadalah terhadap para penyesat, 
yang kusebut anjing-anjing berbahaya,

yang berkata bahwa kamu harus 
disunat agar diselamatkan.”

“Jika ada orang yang punya 
alasan untuk berharap bahwa 

dia dapat menyelamatkan dirinya 
sendiri, orang itu adalah aku.”

“Lahir dari suku Benyamin 
dan an�ota Farisi, aku 

men�ti setiap hukum 
Yahudi dan menganiaya 

jem�t Kristus.” 

“Tapi, semua yang tadinya kupikir 
sangat berharga – sekarang kubuang 

agar aku dapat menaruh iman dan 
harapanku hanya di dalam Kristus.”

“Ya, semua itu tidak ada
harganya dibanding pengenalan 

akan Yesus Kristus, Tuhanku,
yang tidak ternilai.”

Filipi 2-3Filipi 2-3
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“Bersukacitalah selalu 
dalam Tuhan. Sekali lagi 

kukatakan, bersukacitalah!”

“Biarlah setiap orang melihat bahwa 
kamu tidak egois dan bijaksana

 dalam segala tindakanmu.”

“Jangan khawatir tentang 
apa pun, tapi berdoalah 
untuk segala sesuatu.”

“Sebagai penutup surat ini, 
sekali lagi kukatakan:

pikirkanlah hal-hal yang 
benar, baik, dan adil.”

“Pikirkanlah segala sesuatu 
yang memuliakan A�ah dan 
bersukacitalah atasnya.”

“Betapa aku bersukacita 
dan memuji Tuhan karena 

kamu kembali menolongku.”

Aku sudah memelajari rahasia untuk mencukupkan diri
pada setiap situasi, karena segala sesuatu yang A�ah
minta dapat kulakukan dengan pertolongan Kristus.

Sampaikan salam kepada setiap orang 
kudus dalam Yesus Kristus. salam dari 
semua orang kudus di sini, khususnya 

yang bekerja di istana Kaisar.

Filipi 4Filipi 44



Kolose adalah sebuah kota di Frigia 
(st ini Turki) dan sekitar 160 KM 

di sebelah timur Efesus.

Jemt ini tidak dirintis oleh Rasul Paulus, 
tetapi oleh seorang laki-laki bernama 

Epafras yang diselamatkan melalui 
pelayanan Paulus di Efesus.

Paulus membahas kedua hal 
ini dalam suratnya st dia 

dipenjara di Roma.

“Kristus adalah gambaran 
sempurna dari A�ah yang tidak 
kelihatan. ia sudah ada sebelum 

A�ah menciptakan segala sesuatu.”

Jemt ini menghadapi dua ajaran sesat. Yang 
pertama berkata bahwa Yesus lebih rendah dari 
A�ah dan bahwa umat membutuhkan pengetahuan 

yang lebih tin�i dari Kitab Suci untuk pencerahan.

Yang kedua, mengajarkan penyembahan 
malaikat dan mengikuti hukum Yahudi 

sebagai syarat keselamatan. 

“Kristus adalah Pencipta segala 
sesuatu di surga dan bumi, yang 

kelihatan dan yang tidak kelihatan.”

“Dia sudah ada sebelum segala 
sesuatu ada, dan kuasa-Nyalah 
yang menopang semuanya itu.”

“Dia adalah kepala dari 
tubuh, yaitu jemt-Nya.”

Kolose Kolose 
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“Aku berjuang dalam doa 
untukmu – supaya kamu 

mengenal Kristus dengan 
pengertian yang benar.”

“Dalam Dia, 
tersembunyi 

segala harta 
hikmat dan 

pengetahuan.”

“Jangan biarkan orang 
lain merusak iman dan 

sukacitamu dengan 
filosofi yang dibangun 
dari pikiran manusia.”

“Sebab, dalam Kristus 
berdiam secara jasmaniah 
seluruh kepenuhan A�ah – 
Dia berkuasa atas segala 

pemerintahan.”

“Aku khawatir kalau-kalau ada orang yang 
menipumu dengan perkat�n yang manis.”

“Tetaplah bertumbuh dalam Tuhan
dan jadilah kuat dalam kebenaran

yang diajarkan kepadamu.”

“Kamu telah mati atas dosa, lalu Dia 
memberimu kehidupan Kristus, karena 

Dia mengampuni semua dosamu.”

“Karena kamu sudah mati bersama Kristus dari pemikiran 
dunia tentang cara diselamatkan, mengapa kamu tetap 
mengikuti aturan-aturan untuk tidak makan, mencicipi, 

atau bahkan menyentuh makanan tertentu?”

Kolose 2Kolose 26



“Karena kamu hidup bersama Kristus, arahkanlah 
pandanganmu pada harta dan sukacita surga, 

tempat Dia duduk di sebelah kanan A�ah, 
di tempat kehormatan dan kekuas�n.”

“Jangan saling mendustai seperti pada 
kehidupan lamamu, tapi pelajarilah yang benar 
dan menjadi semakin serupa dengan Kristus.”

“Buanglah keinginan jahat percabulan, 
ketidakmurnian, hawa nafsu, dan kecemaran.”

“Tan�alkan pakaian kemarahan, 
kebencian, kutuk, dan perkat�n kotor.”

“Sebagai umat pilihan A�ah yang Dia 
kasihi, kamu harus bermurah hati dan 

berbuat baik terhadap sesama.”

“ingatlah pengajaran Kristus, dan biarkan firman-
Nya memperkaya hidupmu dan menjadikanmu bijak.”

“Jadilah lemah 
lembut dan selalu 
siap mengampuni; 

jangan mendendam.”

“Apa pun yang kamu 
lakukan dan katakan,

lakukan semua itu dalam 
nama Tuhan Yesus.”

Kolose 3:1-17Kolose 3:1-17 7



“istri-istri, tunduklah 
kepada suamimu. suami-
suami, kasihilah istrimu.”

“Anak-anak, t
tilah 
orang tuamu karena itu 
menyenangkan Tuhan.”

“Hai para budak, 
t
tilah tuan-tuanmu 
di bumi, seperti kamu 
bekerja untuk Tuhan.”

“Tuan-tuan, perlakukanlah 
budak-budakmu dengan 
benar dan adil. ingatlah 
kamu memiliki Tuan yang 
memerhatikanmu dengan 

saksama.”

“Bertekunlah dalam doa, berjagalah 
dalam hal itu sambil mengucap syukur.”

“Pergunakanlah kesempatan hidupmu untuk 
memberitakan Kabar Baik kepada orang lain.  
hiduplah dengan hikmat terhadap mereka.”

“Lukas dan Demas 
menyampaikan salamnya.

“Sampaikan salamku kepada 
jem
t di Laodikia dan 

sampaikan surat ini kepada 
mereka setelah kamu 
selesai membacanya.”

“ingatlah 
belen�uku.”

Kolose 3:18-4:18Kolose 3:18-4:188



“istri-istri, tunduklah 
kepada suamimu. suami-
suami, kasihilah istrimu.”

“Anak-anak, t
tilah 
orang tuamu karena itu 
menyenangkan Tuhan.”

“Hai para budak, 
t
tilah tuan-tuanmu 
di bumi, seperti kamu 
bekerja untuk Tuhan.”

“Tuan-tuan, perlakukanlah 
budak-budakmu dengan 
benar dan adil. ingatlah 
kamu memiliki Tuan yang 
memerhatikanmu dengan 

saksama.”

“Bertekunlah dalam doa, berjagalah 
dalam hal itu sambil mengucap syukur.”

“Pergunakanlah kesempatan hidupmu untuk 
memberitakan Kabar Baik kepada orang lain.  
hiduplah dengan hikmat terhadap mereka.”

“Lukas dan Demas 
menyampaikan salamnya.

“Sampaikan salamku kepada 
jem
t di Laodikia dan 

sampaikan surat ini kepada 
mereka setelah kamu 
selesai membacanya.”

“ingatlah 
belen�uku.”

Kolose 3:18-4:18Kolose 3:18-4:18

Setelah dianiaya [1] di Filipi, Paulus pergi 
ke Tesalonika, ibu kota Makedonia, 

tempat dia mendirikan jem�t.

Dari Korintus pada abad 51 SM, dia 
menulis surat kanonik kedua ini.

[1] Kisah Para Rasul 16

1, 2 Tesalonika

“Ke mana pun kami pergi, kami menjumpai 
orang memberi tahu kami tentang imanmu 

yang luar biasa dalam A�ah.”

Setelah penganiay	n di Filipi, 
A�ah memberi kami keberanian 
untuk mengulangi pesan yang 

sama kepadamu.

Karena kami 
berbicara sebagai 

utusan yang dipercaya 
A�ah, kami tidak berubah 

agar sesuai dengan 
selera orang yang 

mendengar.

“Setelah kami jauh darimu, kami
berusaha untuk kembali, tetapi seketika 

itu Setan menghentikan kami.”

“Apakah mahkota 
dan keban�n 
kami? itu kamu!”

“ingat, bagaimana kami bekerja siang dan 
malam sehina pengeluaran kami tidak 

membebani siapa pun s�t kami memberitakan 
Kabar Baik A�ah di antara kamu.”

1, 2 Tesalonika
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“Ketika aku tidak dapat menan�ungnya lagi, 
aku mengutus Timotius untuk menguatkanmu.

aku khawatir iblis telah mengalahkanmu 
sehin�a usaha kami menjadi sia-sia.”

“Timotius sudah kembali dengan kabar 
bahwa iman dan kasihmu masih kuat dan 
kamu mengingat kami dengan sukacita. 
jadi, sekarang kami sangat terhibur.”

“A�ah ingin agar kamu tidak jatuh dalam dosa seksual
supaya setiap kamu menikah dalam kekudusan dan kehormatan.

dan, jangan pernah mengambil istri orang lain, Tuhan akan 
memberi hukuman yang sangat berat atas hal itu.”

“Karena Yesus telah mati dan 
hidup kembali, s�t Dia kembali 

nanti, A�ah akan membangkitkan 
orang-orang Kristen yang telah 

mati untuk bersama-sama 
dengan-Dia.”

“Kiranya Tuhan membuat kasihmu 
bertumbuh dan melimpah satu 

sama lain dan kepada sesama, 
seperti kasih kami kepadamu.”

“Aku ingin kamu tahu apa yang 
terjadi ketika seorang Kristen 
mati, agar kamu tidak berduka 

seperti mereka yang tidak 
punya harapan.”

1 Tesalonika 3:1 - 4:141 Tesalonika 3:1 - 4:1410



“Kita yang masih hidup s�t Tuhan kembali, 
tidak akan mendahului mereka yang sudah 

menin�al untuk menghadap Tuhan.”

“Sebab, Tuhan sendiri akan turun dari
 surga dengan seruan yang dahsyat, 

suara para penghulu malaikat, 
serta suara trompet A�ah.”

“Hormatilah mereka yang bekerja keras di 
antara kamu dan yang menegur kesalahanmu.”

“Hargai mereka dan berikanlah kasih yang sun�uh-
sun�uh karena mereka berusaha membantumu.”

“Lalu, kita yang masih hidup akan 
diangkat bersama mereka dalam 
awan-awan untuk bertemu Tuhan 
di udara. Demikianlah kita akan 

bersama-Nya selamanya.”

“Tidak ada yang tahu
kapan ini akan terjadi. Hari 

itu akan datang seperti 
pencuri pada waktu malam.”

“Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu 
terpelihara seluruhnya, tanpa 
cacat sampai s�t kedatangan 

kembali Tuhan kita, Kristus Yesus.”

“Jadi, berjaga-jagalah, 
jangan tertidur seperti yang 
lain. Tun�u kedatangan-Nya 

dan tetaplah waspada. kuatkan 
dan bangunlah satu sama
lain, seperti yang sudah

kamu lakukan.” 

1 Tesalonika 4:15-5:281 Tesalonika 4:15-5:28

“Tegurlah yang malas, 
kuatkan yang berkecil hati, 
tolonglah yang lemah, dan 

bersabarlah terhadap 
semua orang.”
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Beberapa bulan setelah surat 
yang pertama, Paulus mengirim 

suratnya yang kedua.

“Kami bergembira memberitahu jem�t-jem�t lain tentang 
imanmu di dalam A�ah, terlepas dari semua kesulitanmu.”

“A�ah memakai penderit�nmu untuk 
membuatmu siap bagi Keraj�n-Nya, 

sambil menyiapkan hukuman bagi 
yang menganiaya kamu.”

“A�ah akan memberi kita keleg�n ketika 
Tuhan Yesus datang dari surga dalam api yang 

menyala bersama para malaikat-Nya yang perkasa 
untuk menghakimi orang yang menolak rencana 

keselamatan-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus.”

“Mereka akan dihukum dalam 
kebinas�n kekal, selamanya 

dipisahkan dari Tuhan, dan tidak 
akan melihat kemuli�n kuasa-Nya 
ketika Dia datang untuk menerima 

pujian dan kekaguman.”

“Jangan digelisahkan dengan berita bahwa 
kedatangan Tuhan yang sudah dekat.” 

“Jika kamu mendengar orang-orang yang 
mengaku mendapat pesan khusus dari A�ah, 
atau surat-surat yang seolah-olah datang 

dariku, jangan percayai mereka!”

2 Tesalonika 1:1 – 2:22 Tesalonika 1:1 – 2:212



“Sebab, hari itu tidak akan datang sampai 
terjadi pemberontakan besar melawan A�ah, 
dan kemudian anak kebinas�n akan datang.”

“Dia akan menentang semua ilah yang 
ada dan akan pergi ke Bait A�ah untuk 

menyatakan diri sebagai A�ah.”

“Manusia pemberontak ini 
tidak akan datang, sampai 
yang menaha�ya mundur.”

“Lalu, manusia jahat ini akan muncul, 
Tuhan Yesus akan membakarnya dengan 

napas mulut-Nya dan melenyapka�ya 
dengan kedatangan-Nya.”

“Pendosa ini akan datang dengan kuasa roh jahat dan akan 
menipu semua orang dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat besar.”

“Dia akan menipu orang yang tersesat karena 
mereka menolak untuk percaya kepada kebenaran.”

“Atas semuanya ini, saudara-saudara terkasih, 
berdirilah teguh dan peganglah ajaran-ajaran 
yang telah kami ajarkan kepadamu, baik melalui 

kata-kata maupun melalui surat kami.”

2 Tesalonika 2:3-152 Tesalonika 2:3-15 13



“Akhirnya, aku minta kepadamu, berdoalah untuk kami agar 
firman Tuhan dapat tersebar cepat, dan memenangkan

jiwa seperti yang sudah terjadi atas kamu.”

“Berdoalah agar kita diselamatkan dari cengkeraman 
orang-orang jahat, karena tidak semua orang memiliki iman.”

“namun, Tuhan itu setia. Dia akan menguatkan 
dan melindungimu dari serangan Setan.” 

“Kamu seharusnya 
mengikuti teladan 
kami. kami bekerja 
keras dan tidak 
pernah menerima 

makanan dari 
siapa pun tanpa 

membelinya
sehin�a kami 
tidak menjadi 
beban bagimu.”

“Anugerah dari 
Tuhan kita, Yesus 
Kristus, menyertai 

kamu semua.”

“inilah perintah-Nya, diberikan oleh kuasa 
Kristus: menjauhlah dari orang percaya 

yang menghabiskan hidupnya dalam 
kemalasan dan tidak bekerja keras.”

“Untuk yang hidup dalam kemalasan dan 
gosip, kami memberi perintah untuk diam, 

bekerja, dan mencari nafkah.”

“Kepada yang lain 
kukatakan, jangan 

lelah untuk melakukan 
apa yang benar.”

2 Tesalonika 32 Tesalonika 314
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Timotius adalah pemuda di provinsi Galatia (s�t 
ini Turki). Rasul Paulus membimbingnya kepada 

Kristus pada perjalanan misi pertamanya.

Paulus membawa 
Timotius dalam 

perjalanan misinya 
yang kedua.

Timotius adalah 
pemuda yang 
saleh dan dia 

menjadi gembala 
jem�t di Efesus.

Setelah bebas dari pemenjar�n yang 
pertama, s�t Lukas menemaninya, Paulus 
menulis surat pertama ini kepada Timotius.

“Untuk Timotius, anau yang sah dalam iman. 
tin�a�ah di Efesus dan cobalah menghentikan 
orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu.”

“Aku bersyukur kepada Kristus Yesus, 
Tuhan kita, karena memilihku meski 
aku pernah menganiaya umat-Nya.”

“Sun�uh, Kristus datang ke dunia untuk 
menyelamatkan orang-orang berdosa, 

dan akulah yang paling berdosa.”

“Timotius, anau, berjuanglah dengan 
baik dalam perjuangan Tuhan [1] dan 

jagalah nuranimu tetap jernih.”

[1] Timotius tetap setia pada tugasnya. 
Dia tewas dipukuli segerombolan 
orang di Efesus karena berkhotbah 
menentang dewi mereka, Diana.

1, 2 Timotius1, 2 Timotius
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“Berdoalah bagi raja-raja, dan 
mereka yang berkuasa agar kita 
dapat hidup tenang dan damai.”

“Hal ini baik dan menyenangkan A�ah, 
Penyelamat kita, yang rindu agar 
semua orang diselamatkan dan 

memahami kebenaran ini.”

“Seorang pengawas jem�t
haruslah orang yang baik,
bukan petobat baru, dan

yang memiliki reputasi baik.”

“Dia hanya boleh memiliki 
satu istri dan keluarga 
yang bersikap baik, jadi 

dia dapat memimpin jem�t.”

“Wanita-wanita Kristen harus dikenal lewat 
kemurahan dan kebaikan mereka, bukan dari 

cara menata rambut, atau dari perhiasan
dan pakaian-pakaian mahal mereka.”

“Para diaken haruslah
orang yang baik, teguh seperti
pengawas jem�t, bukan peminum

atau orangyang serakah.”

“istri-istri mereka harus bijaksana, bukan 
pecandu minuman keras, tukang gosip, tetapi setia 

dalam segala sesuatu yang mereka perbuat.”

 “Aku ingin laki-laki
di segala tempat berdoa 

sambil mengangkat tangan 
yang kudus kepada A�ah.”

1 Timotius 2-31 Timotius 2-316



“Roh Kudus
mengatakan dengan
jelas bahwa pada

waktu-waktu terakhir,
sebagian jem�t akan

berpaling dan mengikuti 
ajaran-ajaran setan ...”

“... yang melarang
orang menikah dan

makan daging, meski A�ah 
menciptakan hal-hal itu 

untuk disyukuri.”

“Gunakan waktu dan tenagamu untuk 
berlatih menjaga kesehatan rohani.”

“Latihan fisik itu baik, tapi 
latihan rohani jauh lebih penting.”

“Bicaralah dengan hormat kepada laki-laki yang lebih tua seperti 
kepada ayahmu, dan kepada yang lebih muda seperti saudara terkasih.”

“Perlakukan perempuan yang lebih tua sebagai ibu dan 
yang lebih muda sebagai saudara perempuanmu sendiri.”

“Jika seseorang tidak peduli kepada kerabatnya, 
dia tidak berhak mengaku sebagai orang Kristen.”

“Gembala yang melakukan pekerj�n mereka dengan baik 
harus dibayar dengan pantas dan dihargai – terutama 
yang bekerja keras untuk mengajar dan berkhotbah.”

“Jem�t harus peduli kepada janda yang mencari pertolongan 
A�ah daripada yang hanya bergosip dan mencari kesenangan.”

“Abaikan keluhan terhadap seorang 
gembala, kecuali ada dua atau tiga 

saksi yang menentangnya.”

1 Timotius 4-51 Timotius 4-5 17



“Budak-budak Kristen harus bekerja 
keras untuk para tua�ya dan menghormati 
mereka – jangan sampai ada yang berkata 

bahwa orang-orang Kristen adalah 
pekerja yang payah.” 

“Jika tua�ya adalah seorang 
Kristen, mereka harus lebih 

bekerja keras karena mereka 
adalah saudara seiman.”

“Aku memberimu perintah di 
hadapan A�ah … dan di hadapan 
Yesus Kristus, yang bersaksi di 
hadapan Pontius Pilatus, kiranya 

kamu menjalankan perintah ini 
sampai kedatangan Tuhan kita.”

“Sampaikan kepada 
orang-orang kaya 

agar tidak sombong 
atau berharap pada 

kekayn mereka 
yang semu.”

“Keban�n dan harapan 
mereka haruslah kepada 
kepada A�ah yang hidup, 
yang menyediakan segala 
sesuatu untuk kita nikmati.”

“Kita harus berbagi dan merasa cukup 
atas makanan dan pakaian yang ada.” 

“Sebab, cinta akan uang adalah akar dari 
segala kejahatan. Karena, cinta uang adalah 

langkah awal menuju segala jenis dosa.”

“Ajar mereka untuk memakai uang demi kebaikan, 
kaya dalam pekerjn baik dan memberi dengan 

sukacita bagi yang membutuhkan, sehin�a mereka 
mengumpulkan harta yang sejati di surga.”

1 Timotius 61 Timotius 6
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Surat kedua untuk Timotius ditulis 
selama pemenjarn Paulus yang 
kedua oleh pemerintah Romawi.

Paulus prihatin dengan Timotius yang melemah di bawah
tekanan penganiayn, st memimpin jemt di Efesus.

Paulus ingin Timotius mengambil alih pelayana�ya 
dan memintanya untuk berkunjung sekali lagi.

“Timotius, ana�u yang 
terkasih, aku sun�uh rindu 
bertemu denganmu st aku 

mengingat air matamu.”

“Aku tahu kamu percaya kepada 
Tuhan, seperti nenekmu Lois, 

dan ibumu Eunike.”

“Dia telah memilih kita untuk pekerjn
yang kudus ini sebelum dunia ada. itu 

sebabnya, aku menderita di dalam penjara 
ini, tetapi aku tidak malu karenanya.”

“Aku mengingatkanmu agar terus 
mengobarkan semangat yang ada padamu 

melalui penumpangan tanganku.” “Peganglah pokok-pokok ajaran 
yang aku ajarkan, terlebih lagi 
tentang iman dan kasih Kristus 

Yesus yang diberikan kepadamu.”
“Sebab, Roh Kudus tidak ingin kamu 

takut, melainkan bijaksana dan kuat.”

Paulus ditahan kembali sebagai
bagian dari penganiayn Kaisar Nero

terhadap orang-orang Kristen.

2 Timotius 12 Timotius 1
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Enyahlah
dengan semua

bualanmu, Timotius!
Efesus adalah

kota Diana!

“Yesus Kristus dilahirkan dalam keluarga 
Raja Daud dan telah terbukti sebagai 

A�ah dengan bangkit dari maut”

“Aku dipenjara dan diperlakukan seperti 
penjahat karena menyatakan hal itu, tetapi 

Firman A�ah tidak dapat dihambat.”

“Umat A�ah jangan 
suka bertengkar, 

tetapi harus menjadi 
guru yang lembut 
dan sabar bagi 
yang bersalah.”

“Rendah hatilah s�t 
mengajar orang yang belum 

memahami kebenaran.”

“Jadilah pekerja yang 
baik, yang tidak malu s�t 
A�ah menilai pekerj�nmu 

dan berkata kepadamu, 
‘Baik sekali kerjamu.’”

“Hindari hal-hal yang menimbulkan 
pikiran jahat, tetapi mendekatlah 

pada hal yang membuatmu ingin 
melakukan apa yang benar.” 

“Jadilah kuat, dan ajarkan semua kebenaran
ini kepada jem�t untuk mereka ajarkan 

kepada yang lain. ikutlah menderita
sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik.”

“Milikilah iman dan kasih,
 bersama dengan orang-

orang yang mengasihi Tuhan 
dan memiliki hati yang murni.”
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“Pada hari-hari terakhir, 
akan sangat sulit untuk 
menjadi orang Kristen.”

“Mereka memiliki pikiran 
yang jahat dan berbalik 

melawan iman.”

“Kamu tahu imanku dalam Kristus dan 
bagaimana aku menderita. Kamu tahu 

kasih dan ketabahanku untukmu.”

“Kitab Suci dinapasi oleh 
A�ah dan bermanf�t untuk 

mengajarkan kebenaran, 
serta menyadarkan kita

dari kesalahan.”

“inilah cara A�ah membuat 
kita siap dalam segala hal:

Dia memperlengkapi kita
sepenuhnya untuk berbuat
kebaikan kepada setiap

orang.”  

“Orang hanya akan mencintai 
diri sendiri dan uang, 

mereka adalah pembual 
yang sombong, pencemh 

A�ah, tidak t�t kepada 
orang tua, tidak bersyukur, 

dan benar-benar bejat.”

“S�t masih kecil, kamu diajarkan 
tentang Kitab Suci yang membuatmu 

masuk ke dalam keselamatan dengan 
percaya kepada Kristus Yesus.”

“Kamu harus terus percaya pada 
hal-hal yang sudah diajarkan.”

“Mereka akan mengkhianati 
teman-teman mereka, pemarah, 

sombong, dan memilih kesenangan 
daripada menyembah A�ah.” 

“Namun, kamu sudah melihat apa 
yang kuyakini dan cara hidupku.”
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Diana bukan 
a�ah … tapi Yesus 

Kristus adalah A�ah 
yang datang ke bumi 

dalam rupa 
manusia.

“Aku mendorongmu di hadapan A�ah dan Kristus Yesus, yang suatu hari 
nanti akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, siap sedialah, 

baik atau tidak baik waktunya, untuk memberitakan Firman A�ah.”

“Berdirilah teguh, janganlah 
takut menderita demi Tuhan.”

“Aku tidak akan ada 
lagi untuk menolongmu. 
Waktuku hampir habis.”

“Di surga, sebuah mahkota sudah 
menun�uku. Mahkota yang akan 
diberikan Tuhan, Hakim yang adil, 

pada hari kedatangan-Nya.”

“Bukan hanya kepadaku saja, tetapi untuk semua 
yang sangat menantikan kedatangan-Nya.”

“Yang lain sudah 
menin�alkanku
kecuali Lukas.

Datanglah secepat
mungkin.”

“Aku sudah bertarung dalam pertarungan 
yang baik dan tetap setia kepada Kristus.”

“Aleksander, si 
tukang perun�u 

itu, telah merugikan 
aku, Tuhan akan 

membalasnya, tetapi 
berhati-hatilah 

padanya.”

“Anugerah Tuhan 
menyertaimu.”

“Akan tiba s�tnya orang-orang tidak mau lagi
mendengar kebenaran, tetapi mencari guru-guru yang

akan mengatakan hanya hal-hal yang ingin mereka dengar.”

2 Timotius 42 Timotius 422



Titus, seorang kafir, dituntun
untuk beriman kepada Kristus
dalam perjalanan misi Paulus

yang pertama.

Titus terbukti sebagai orang Kristen 
dan pengurus yang berharga.

Rasul Paulus 
mengirim Titus dari 

Efesus ke Korintus untuk 
menolong meluruskan 

skandal dan pertikaian 
di dalam gereja.

Dari Korintus, Paulus mengirim Titus 
untuk mengatur pengumpulan uang bagi 

orang-orang Kristen miskin di Yerusalem.

Titus menemani Paulus ke sidang yang 
diadakan di Yerusalem pada tahun 51 M 

tentang mematuhi Hukum Musa.

TiTUS

23



 Surat untuk Titus tidak bertujuan 
untuk membela pengajaran sebab

Paulus yakin pada pemahaman 
Alkitab dan Teologi Titus.

Tujuan utama surat ini adalah melengkapi Jem�t-
jem�t untuk menginjili sesama mereka yang terhilang.

Kunci penginjilan yang berhasil adalah hidup yang
benar, penuh kasih, dan tidak mementingkan diri sendiri,

sangat berbeda dari ajaran guru-guru palsu.

Setelah pemenjara�ya yang pertama di Roma, 
Paulus berhenti di pulau Kreta untuk berkhotbah.

Dia menetapkan muridnya, Titus, sebagai
gembala jem�t di pulau itu, dan menin�alka�ya

untuk menyelesaikan pekerj�n.
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“Alasanku menin�alkanmu di 
Kreta adalah untuk mengatur 

dan menunjuk penatua-penatua 
di tiap-tiap kota.”

“Seorang penatua haruslah 
tidak bercela, setia kepada 
istrinya, serta memiliki anak 

yang tertib dan t�t.”
“Dia harus mencintai kebaikan 
dan berpegang teguh pada 

perkat�n yang dapat dipercaya, 
sesuai yang sudah diajarkan,  

sehin�a dia dapat mendorong 
orang lain dengan pengajaran 
yang sehat dan menegur mereka 

yang menentangnya.”

“Karena banyak orang 
yang memberontak, penuh 

muslihat, terutama dari 
orang Yahudi.”

“Mereka harus dibungkam karena men�an�u 
seluruh keluarga dengan pengajaran yang 

salah demi keuntungan yang tidak jujur.”

“Bahkan salah satu nabi 
Kreta sendiri berkata …”

Orang-
orang Kreta 

selalu berbohong, 
jahat, dan rakus.

“Tegur mereka dengan 
keras karena mereka 

mengaku mengenal 
A ah, tetapi justru 

menyangkal Dia 
dengan perbuatan 

mereka.”

“Mereka tidak boleh 
cepat marah, pemabuk, 
melakukan kekerasan, 

atau mengejar 
keuntungan secara 

tidak jujur.”
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“Ajarlah laki-laki yang 
lebih tua untuk menahan 
diri dan layak dihormati”

“Perempuan-perempuan
yang lebih tua jangan menjadi 

pemfitnah atau kecanduan 
an�ur ... Dan orang-orang 

muda agar dapat menguasai diri.”

“Hindari perdebatan 
dan perselisihan 

bodoh.”

“Peringatkan orang yang 
memecah belah sekali, lalu 

ingatkan mereka untuk 
kedua kali. Setelah itu, 

jauhilah mereka.”

“Dalam pengajaranmu, tunju�an 
integritas dan perkat�n yang baik 
sehin�a mereka yang menentangmu 

menjadi malu karena tidak ada hal buruk 
yang bisa dikatakan tentang kita.”

“Sebab, anugerah A�ah 
sudah ada dan menawarkan 

keselamatan untuk semua orang, 
serta mengajarkan kita untuk 

menguasai diri, adil, dan
saleh pada zaman ini.”

“Jadilah pembawa damai, 
perhatian dan lembut kepada 
semua karena dulu, kita juga 

bodoh, tidak t�t, tertipu,
dan diperbudak semua jenis

nafsu dan kesenangan.”
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Sekitar tahun 63 M.

Filemon, salah satu dari empat surat yang 
ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara.

Latar belakangnya, seorang budak bernama Onesimus 
mencuri sejumlah uang dari tua�ya, seorang Kristen 
kaya bernama Filemon, yang tin�al di kota Kolose.

Seperti ribuan budak pelarian lai�ya, 
dia melarikan diri ke Roma.

Entah bagaimana, ketika di Roma, dia 
bertemu Paulus dan rasul itu membimbing 
Onesimus untuk beriman kepada Kristus.

ia juga 
mengirimkan 

surat ini kepada 
Filemon.

Lewat Tikhikus, Paulus
 mengirim surat kepada 

jemt di Kolose. 

FilemonFilemon
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Tikhikus, 
tolong ambilkan 
aku perkamen 

dan pena.

dari Paulus, yang dipenjara
karena memberitakan Kabar

Baik tentang Yesus Kristus dan
dari Saudara Timotius.   

Kepada Filemon,
dan kepada jem�t di 

rumahmu, kiranya A�ah, 
Bapa kita, dan Tuhan

Yesus Kristus memberimu
rahmat dan damai

sejahtera-Nya. 

Paulus memakai kesempatan ini untuk 
mengajar jem�t tentang pengampunan dan 

memperbaiki hubungan antara dua orang.

“Aku berdoa ketika kamu membagikan iman, 
orang juga akan akan melihat kebaikan 

yang datang dari Kristus Yesus.”

“Aku selalu bersyukur kepada A�ah, 
karena aku mendengar kasihmu 

kepada Tuhan Yesus dan umat-Nya.”

Aku, Paulus, 
seorang tua 

yang dipenjara 
atas nama Kristus 

ingin meminta 
bantuan.

Aku dan
yang lain

bersukacita dan
terhibur oleh
kasih serta
kebaikanmu.

“Aku dapat menyuruhmu dalam nama 
Kristus karena ini adalah hal yang

baik untuk kamu lakukan, tetapi dalam
kasih, aku lebih suka memintanya.”
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“Kumohon, tunju�anlah 
kebaikan kepada ana�u 

Onesimus, yang aku 
menangkan bagi Tuhan 
s�t aku dipenjara.”

Aku mengutus 
Dia, buah hatiku, 
kembali kepada

kamu.

Aku ingin agar dia di sini 
bersamaku sehin
a kamu 

dapat menolongku melalui dia – 
tapi aku tidak mau melakuka�ya 

tanpa persetujuanmu.

“Dulu, dia tidak 
terlalu berguna 

bagimu, tetapi 
sekarang Dia 
berguna bagi 
kita berdua.” 

Pikirkanlah ini, 
dia melarikan diri 

untuk sementara, agar 
sekarang dapat menjadi 
milikmu selamanya, bukan 

sebagai budak, tapi 
seorang saudara.

“Sekarang, dia 
akan lebih berarti 

untukmu, karena dia 
bukan seorang 
budak, tetapi 

saudaramu dalam 
Kristus.”

Filemon
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“Jika aku benar-benar 
temanmu, sambutlah dia 

seperti kamu menyambutku.”

“Jika dia menyakiti atau mencuri 
darimu, aku akan menan�ungnya, 
aku akan membayarnya kembali.”

“Aku, Paulus, menjamin ini secara pribadi, tetapi aku 
tidak akan menyebut berapa banyak utangmu padaku!”

“Nyatanya, kamu bahkan 
berutang jiwamu padaku!”

“Saudaraku yang terkasih, 
buatlah diriku bersukacita 
dengan tindakan kasih ini

 supaya hatiku yang letih ini 
memuliakan Tuhan.”

“Aku mengirim surat ini 
karena aku yakin kamu akan 
mengabulkan permint�nku, 

bahkan lebih!”

Rasul Tuhan kita berharap dapat
segera dibebaskan dari penjara

dan meminta kita menyiapkan
kamar untuknya. 

Dan … agar kita 
menerima Onesimus 
kembali sebagai 

saudara.

“Anugerah dari 
Tuhan kita, Yesus 
Kristus, kiranya 

menyertai rohmu.”

“Paulus.”
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