Gereja
Menjangkau

Ke Luar

Dalam Pasal 5 kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat
kiriman yang berhubungan dengan awal zaman gereja - Surat Yakobus dan
Galana. Pelajaran ini telah menolong kita untuk melihat kemajuan menyeluruh
berita Injil ke seluruh Kekaisaran Romawi dan bagaimana orang Yahudi dan
bukan Yahudi menjadi bagian gereja. Kita juga dibantu untuk mengerti berita
kehidupan Kristen yang konsekuen yang disajikan oleh Yakobus kepada orangorang Yahudi yang mula-mula percaya, dan kebenaran tentang dasar
keselamatan yang diterangkan Paulus kepada orang-orang Galatia.
Dalam pasal ini kita akan membicarakan surat-surat kiriman yang
berhubungan dengan gereja selama tahun-tahun setelah Sidang di .. erusalem
ketika Paulus mengadakan perjalanan pemberitaan Injil yang kedua dan ketiga.
Kita akan meneliti latar belakang surat-surat ini dan melihat bagaimana Paulus
menanggapi kebutuhan jemaat-jemaat baru yang dibentuk ketika ge 'eja menjangk au ke wilayah Makedonia, Akhaya, dan Italia.
Pada waktu kita mempelajari surat-surat ini kita akan menemukan bahwa
orang-orang percaya yang mula-mula itu mempunyai banyak kesulitan yang
sama yang sedang kita alami. Beberapa di antara mereka bingung tentang
kedatangan Kristus kali yang kedua. Yang lain pecah belah karena perselisihan
antara kiri mereka. Yang lain lagi perlu menjadi dewasa dalam iman Kristen
mereka dan mengerti dengan lebih sempurna apa artinya percaya pada Kristus.
Kita akan melihat bagaimana Allah memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
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orang-orang percaya dengan segala macam kebutuhan mereka melalui suratsurat kiriman Paulus.

ikhtisar pasal
I dan II Tesalonika: Surat-surat ke Makedonia
I dan II Korintus: Surat-surat ke Akhaya
Roma: Surat-surat ke Roma

tujuan pasal
Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:
• Menerangkan hubungan antara kitab Kisah Para Rasul dan Surat-surat
Tesalonika, Korintus, dan Roma.
• Mengenali keterangan tentang tekanan dan isi tiap surat kiriman yang ditulis
oleh Paulus selama perjalanan pemberitaan Injil yang kedua dan ketiga.
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• Menghargai pribadi dan pekerjaan Kristus sebagai akibat mempelajari ajaran
tentang Dia yang terdapat dalam surat-surat yang saudara selidi ci.

kegiatan belajar
1. Pelajarilah uraian pasal dan kerjakan tiap latihan. Bandingkan jawaban
saudara dengan jawaban yang diberikan pada akhir pasal dan betu kan tiap
jaw aban yang salah.
2. Bacalah surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Korintus, dan Roma.
Cal .lah kota-kota, tempat surat-surat itu dikirim, dan tempat-tempat lain
yang disebut dalarn pasal ini atau dalam pembacaan Alkitab pada reta-peta
yang diberikan dalam Pasal 5.
3. Ker iakanlah soal-soal untuk menguji diri setelah saudara menyelesail an pasal
ini dan membacanya kembali.

uraian pasal
Surat-surat yang ditulis selama Paulus mengadakan perjalanan j-emberitaan Injil yang kedua dan ketiga meliputi I dan II Tesalonika, I dan I [ Korintus, dali Roma dan sering dinamakan "Surat-surat Perjalanan". Surat- surat ini
mengungkapkan keadaan dan persoalan orang-orang percaya yang disurati
Paulus

I DAI' II TESALONIKA: SURAT·SURAT KE MAKEDONIA
Tujuan 1. Mengenali keterangan-keterangan latar belakang sejarah dan isi
Surat Kiriman I dan II Tesalonika.
Wilayah Makedonia meliputi kota-kota Filipi dan Tesalonika. Tesalonika
adalah kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Selarna kehidupan Pau us penduduknya mungkin berjumlah hampir 200.000 orang.
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Latar Belakang Sejarah

Beberapa waktu setelah Sidang di Yerusalem, Paulus mengadakan perjalanan pemberitaan Injil yang kedua dengan membawa Silas, (Kisah 15:36,
40). Timotius ikut dengan mereka di Listra (Kisah 16:1-3), dan Lukas menemani
mereka dari Troas ke Filipi, dan rupanya ia tinggal di sana (Kisah 16:10-40).
Setelah suatu masa pelayanan di Filipi, Paulus langsung ke Tesalonika,
di mana banyak orang bertobat. Di antara mereka terdapat beberapa orang
Yahudi, beberapa wanita terkemuka, dan sejumlah besar orang bukan Yahudi.
Paulus harus meninggalkan Tesalonika pada waktu malam. Ia tinggal beberapa
waktu di Berea dan akhirnya tiba di Atena (Kisah 17:10-15). Timotius tinggal
di Berea dan kemudian bergabung lagi dengan Paulus di Atena. Dari sana Paulus
mengutus dia untuk mengunjungi orang-orang Tesalonika (I Tesalonika 3:1-5).
Setelah itu Paulus meninggalkan Atena dan melanjutkan perjalanan ke Korintus, di mana ia melayani selama lebih dari satu setengah tahun (Kisah 18:11).
Sementara Paulus berada di Korintus, Timotius datang dan membawa
kabar tentang gereja di Tesalonia (I Tesalonika 3:6). Sebagai jawaban atas kabar
ini Paulus menulis I Tesalonika. Rupanya tidak lama kemudian ia menerima
informasi tambahan, dan sebagai akibatnya menulis II Tesalonika (II Tesalonika
2:2; 3: 11).
isi dan Ikhtisar-Ikhtisar

Dalam surat-suratnya kepada jemaat Tesalonika Paulus menanggapi
laporan dan informasi yang telah diterimanya tentang mereka. Mereka sedang
mengalami penganiayaan dan bingung tentang kedatangan Kristus kali kedua,
karena kedua surat itu menyebut pokok-pokok ini.
Walaupun kedua surat ini mempunyai tema yang serupa, ada perbedaan
dalam isinya. Surat yang pertama berisi suatu tinjauan yang lengkap
perhubungan Paulus dengan jemaat Tesalonika; surat yang kedua hanya berisi
beberapa keterangan. Surat yang pertama menjelaskan apa yang akan terjadi
atas orang-orang yang telah mati di dalam Kristus; yang kedua menggambarkan
"manusia durhaka" yang akan dinyatakan sebelum hari Tuhan tiba. Surat pertama berisi peringatan yang umum terhadap orang-orang yang bermalas-malas;
yang kedua mengatakan bahwa mereka yang malas harus dijauhi dan juga diberi
peringatan. Kedua surat ini bersama-sama memberikan ajaran yang khususnya
diperlukan oleh kelompok orang-orang ini yang mempunyai beberapa salah
pengertian tentang kedatangan Tuhan dan belum lama bertobat dari penyembahan berhala (I Tesalonika 1:9). Inilah surat-surat pertama di mana Paulus
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membicarakan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bacalah surat-surat itu sampai selesai dengan memakai ikhtisar berikut sebagai pedoman.

I TESALONIKA: HARAPAN AKAN KEDATANGAN KRISTUS
I. Salam dan Ucapan Syukur. Baca/ah 1:1-10
II. Tinjauan Pelayanan Paulus. Baca/ah 2:1-16.
III. Kelnlinan Paulus untuk Menaunjunli Jemaat TesaIonIka , Baca/ah
2:17-3:5
IV. Laporan Timotius. Baca/ah 3:6-13.
V. Petunjuk-petunjuk

Tentana Kehidupan Kristen. Bacalah 4:1-12.

VI. Kebenaran-kebenaran
4:13-5:II

Tentang

Kedatanaan

Tuhan.

Bacalah

VII. Nasihat-nasihat Akhir. Baca/ah 5:12-28.
1 Lingkarilah huruf di depan tiap bagian kalimat yang dengan tepat I nenyempurnakan kalimat berikut. Mungkin ada lebih dari satu yang betul. Surat
Kiriman I Tesalonika
a) ditulis ketika Paulus ada di Atena.
b) memberitahukan apa yang akan terjadi atas orang-orang yang telah mati
di dalam Kristus.
c) menunjukkan bahwa beberapa orang Tesalonika hidup bermalas malas.
d) menjelaskan tentang "manusia durhaka" yang akan kelihatan sebelun Tuhan
kembali.

II TESALONIKA: KEMENANGAN KEDATANGAN KRISTUS
I. Ucapan Syukur dan Doa. Baca/ah 1:1-12.
II. Peristiwa-peristiwa Sekitar Hari Tuhan. Baca/ah 2:1-12.
III. Nasihat Aaar Tetap Setia. Baca/ah 2:13-17.
IV. Permohonan dan Perintah. Baca/ah 3:1-15.
V. Ucapan-ucapan Penutup. Baca/ah 3:16-18.
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2 Surat Kiriman II Tesalonika
a) mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan membinasakan "manusia durhaka".
b) mungkin ditulis pada suatu waktu sementara perjalanan pemberitaan Injil
yang ketiga oleh Paulus.
c) berisi suatu petunjuk khusus kepada laporan yang dibawa oleh Timotius
kepada Paulus tentang orang-orang Tesalonika.
d) mengemukakan Paulus sebagai suatu teladan untuk dicontoh orang-orang
Tesalonika berhubungan dengan hal bekerja untuk makanan sehari-hari.

I DAN II KORINTUS:

SURAT-SURAT

KE AKHAYA

Tujuan 2. Memilih fakta-fakta tentang latar belakang sejarah dan isi Surat
Kiriman I dan II Korintus.
Kota Korintus dan Atena terletak di daerah Akhaya, Korintus telah dihancurkan pada tahun 146 S.M., tetapi dibangunkan kembali oleh orang-orang
Romawi pada tahun 44 S.M. Korintus menjadi ibu kota propinsi Akhaya, dan
adalah kota yang kaya dan makmur pada zaman Perjanjian Baru. Kota itu
penuh penyembahan berhala dan percabula, karena penduduknya menyembah
banyak dewa dan terkenal sebagai orang-orang yang buruk tingkah lakunya.

Latar Belakang dan Isi I Korintus

Sebelumnya telah kami katakan bahwa Paulus melayani di Korintus selama
lebih dari satu setengah tahun (Kisah 18:1-18).Pada waktu inilah gereja Korintus
didirikan. Setelah ini Paulus kembali ke Antiokhia, dan kemudian berangkat
untuk mengadakan perjalanan pemberitaan Injil yang ketiga (Kisah 18:23).
Perjalanan Pauus yang ketiga membawa dia ke Efesus, di mana ia tinggal
selama lebih dari dua tahun (Kisah 19:8-10). Selama ia di sana ia menerima
laporan-laporan tentang jemaat di Korintus (I Korintus I: 11; 5: 1; 11:18) dan
sepucuk surat dari mereka yang berisi beberapa pertanyaan (I Korintus 7: 1,25;
8:1; 12:1; 16:1,12). Mungkin sebelumnya ia telah menulis satu surat juga sebagai
tanggapan terhadap suatu laporan sebelum itu (I Korintus 5:9). Laporan-laporan
dan surat itu menunjukkan bahwa jemaat Korintus memerlukan ajaran yang
keras tentang norma-norma susila dan nilai-nilai Kristen lainnya yang penting.
Maka Paulus menulis I Korintus, dan tiap-tiap persoalan yang diketengahkan
itu dijawabnya, sambil menerangkan prinsip rohani yang berkaitan dengannya.
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hu Surat I Korintus dapat dibagi dalam dua bagian pokok. Dalarn bagian
pertama, pasal 1-6, Paulus menulis tentang persoalan-persoalan yang didengarnya dari laporan yang dibawa kepadanya oleh orang-orang dari "keluarga Kloe"
(I Korintus 1:11).Di bagian kedua, pasal 7-16, ia menjawab berbagai pertanyaan yang ditulis oleh orang Korintus dalam surat mereka kepadanva. Surat
itu ber nada informal. Seolah-olah Paulus sedang bercakap-cakap dengan orangorang Korintus. Ia mengajukan pertanyaan (l :20; 4:7). Ia memohor dengan
sangat (4:14-16). Ia memberi peringatan (4:18-21). Ia menegur (5:2,6). [.\ mengajar (12.: 1-6).Dalam segala hal ini ia berusaha untuk menekankan fakt ii bahwa
Kristus harus menjadi Tuhan dalam tiap bidang dalam kehidupan oranz Kristen
yang pribadi maupun yang di muka umum.

3 Sempurnakanlah tiap kalimat berikut ini dalam buku catatan sat dara.
a Paulus menulis I Korintus sementara ia berada di ...
b Ketika Paulus menjawab persoalan-persoalan orang Korintus ia lerusaha
menekankan fakta bahwa Kristus harus menjadi' ...
c Dalam I Korintus pasal 1-6 Paulus menulis tentang . . .
d Dalam I Korintus pasal 7-16 Paulus menjawab ...
Pertama Korintus meliputi bermacam-macam pokok. Bacalah seluruh surat
ini, dengan menggunakan ikhtisar berikut ini sebagai pedoman umi m.

I KORINTUS: PRINSIP-PRINSIP

TINGKAH LAKU KRISTEN

I. Pendahuluan. Bacalah 1:1-9.
II. Penyelesaian untuk Perpecahan. Bacalah 1:10-4:21.
III. Perlunya Disiplin. Bacalah 5:1-6:20.
IV. Nasihat Menlenai Pemkahan. Bacalah 7:1-40.
V. Mengunakan

Kemerdekaan Dengan Layak. Bacalah 8:1---10:33.

VI. Tingkah Laku daiam Ibadah Umum. Bacalah 11:1-14: 10.
VII.IuJU dan Kuasanya. Bacalah 15:1-58.
VIII. Ucapan-ucapan Penutup. Bacalah 16:1-24.
4 Pertarna Korintus menunjukkan bahwa Paulus menerapkan prinsip -prinsip
rohani tertentu pada persoalan-persoalan orang Korintus. Cocokkan persoalan
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di sebelah kanan dengan tiap prinsip di sebelah kiri yang diterapkan pada persoalan itu. Pasal-pasal diberikan di mana prinsip itu diterapkan.
.... a Gereja adalah bangunan Allah. (3)
.... b Pada suatu hari orang-orang saleh
akan menghakimi para malaikat dan
dunia. (6)
.... e Tubuh orang-orang beriman adalah
anggota-anggota Kristus. (6)
.... d Perjamuan Tuhan adalah pengumuman kematian-Nya. (11)
.... e Tubuh Kristus adalah satu dengan
banyak bagian. (12)

1) Perpecahan dalam gereja .
2) Tingkah laku yang tidak senonoh pada Perjamuan Tuhan.
3) Penuntutan perkara di pengadilan umum antara orangorang percaya.
4) Percabulan seksual.

Latar Belakang dan Isi II Korintus
Selagi Paulus berada di Efesus mungkin ia telah mengunjungi jemaat Korintus untuk menghadapi secara pribadi persoalan-persoalan yang ditulisnya dalam
I Korintus. Rupanya ia menunjuk kepada kunjungan seperti itu dalam II Korintus 2:1; 12:14, 21; dan 13:1-2. Jika ia berbuat demikian, rupanya ia tidak
diterima dengan baik. Gereja masih pecah belah oleh kelompok-kelompok yang
bersaingan, dan ada pertentangan yang kuat terhadap Paulus dalam bentuk
beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka "milik Kristus" dan "rasulrasul Kristus" (II Korintus 10:7; 11:13). Mungkin surat yang disebutnya dalam
II Korintus 2:3,4,9 dan 7:8-12 adalah surat yang ditulisnya kepada mereka
sesudah kunjungannya yang kedua.
Paulus meninggalkan Efesus dan mengutus Titus lebih dahulu untuk membawa kembali laporan lain dari Korintus. Kemudian ia meneruskan perjalanannya ke Troas. Karena tidak menemukan Titus di Troas, seperti yang diharapkannya, maka ia terus ke Makedonia, dengan rasa prihatin yang sangat tentang
orang-orang Korintus. Sementara ia di sana Titus tiba dengan laporannya.
Laporannya menunjukkan bahwa keadaan di Korintus telah berubah menjadi
lebih baik (II Korintus 7:6-16), walaupun ada orang yang masih menentang
Paulus. Berita ini merupakan latar belakang bagi penulisan II Korintus oleh
Paulus. Ia menerangkan situasinya (l :3-2:4), memohon agar orang-orang
Korintus mau berdamai dengannya (6:11-13), bersukacita atas laporan baik yang
diterimanya (7:6,7), dan membela kedudukannya sebagai rasul (10:1-13:10).
Ia juga menulis tentang pengumpulan uang untuk saudara-saudara yang berkekurangan, dalam mana orang-orang Korintus turut ambil bagian (8:1-9:15).
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Surat ini mungkin yang paling pribadi dari semua surat-surat Paul us. Sebab
pertentangan yang jahat yang diterimanya dari orang-orang tertentu perlulah
ia membela dirinya dan pelayanannya. Kalau tidak, bukan hanya ia tetapi juga
Injil akan diremehkan. Tuduhan-tuduhan itu sendiri tidak diulang dalarn suratnya. Akan tetapi, apa tuduhan-tuduhan itu dapat kita simpulkan dengan
menyelidiki tanggapan yang ditulis Paulus. Ia memakai ungkapan-ungkapan
seperti "banyak orang lain" (II Korintus 2:17), "orang-orang lai 1" (3:1),
"orang-orang tertentu" (10:2), "kata orang" (10:10), "orang-orang yang
berkata demikian" (10:11), dan "orang-orang itu" (11:13) untuk rienunjuk
kepada orang-orang yang menentangnya.
5 Di bawah ini terdaftar beberapa bagian dalam II Korintus di man 1 jelaslah
bahwa Paulus menjawab beberapa tuduhan. Bacalah tiap bagian ci sebelah
kanan dan cocokkan dengan jenis tuduhan di sebelah kiri yang dijawab dengan
tepat oleh bagian itu.
a "Paulus angkuh dan sombong"
.... b "Paulus tidak mempunyai wewenang
atau surat pujian."
.oo. C "Jika Paulus sungguh seorang rasul,
maka gereja akan menyokongnya. "
.oo. d "Kerasulan Paulus bermutu rendah."

1) 3:1-6; 11:5; 12:11,1!
2) 10:12-18
3) 11:7-15

Sekarang bacalah seluruh surat kiriman ini, dengan ikhtisar berikut ini
sebagai pedoman umum tentang isinya.

II KORINTUS: PEMBELAAN PELAYANAN YANG SEJATI
J. Salam. Bacalah 1:1, 2.
II. Alasan-alasan Pelayanan Paulus. Bacalah 1:3-2:13.
III. Sifat Pelayanan Paulus. Bacalah 2:14-7:16.
IV. Pengumpulan Uang untuk Orang-orang Percaya yang Berkekurangan. Bacalah 8:1-9:15.
V. KeseJatlan Kerasulan Paulus. Bacalah 10:1-13:10.
VI. Penutup. Bacalah 13:11-14.
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6 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR. Jika pernyataan
itu SALAH, tulislah kembali dengan BENAR di dalam buku catatan saudara.
a Kedua Korintus ditulis setelah Paulus menerima laporan yang membesarkan
hati dari Titus tentang orang-orang Korintus.
Kedua Korintus ditulis setelah Paulus ...
b Pokok utama II Korintus adalah kedatangan Kristus kali kedua.
Pokok utama II Korintus adalah ...
c Surat Kiriman II Korintus menunjukkan bahwa Paulus merasa perlu untuk
membela pelayanannya karena "saudara-saudara" palsu mengatakan halhal yang tidak benar tentang dirinya.
Surat Kiriman II Korintus menunjukkan bahwa Paulus merasa perlu untuk
membela pelayanannya karena . . .
Kedua surat Korintus itu menunjukkan bagaimana Paulus menghadapi
sekelompok orang yang belum dewasa dan sering memusuhi dia. Kelihatannya
mereka selalu sedia untuk meragukan wataknya dan mengabaikan pekerjaannya di antara mereka. Akan tetapi, sekalipun sikap yang demikian dan ketiadaan kerohanian mereka, Paulus tetap memperhatikan mereka, menyatakan
kasihnya yang dalam dan keprihatinannya (II Korintus 12:14, IS).
Surat-surat kepada jemaat Korintus ini menyatakan bahwa banyak dari
orang-orang Kristen yang mula-mula mempunyai persoalan-persoalan yang
berat. Bagaimanapun juga, adanya persoalan-persoalan ini tidaklah luar biasa.
Yang luar biasa ialah bahwa gereja tidak hanya bertahan, tetapi berkembang
terus sekalipun ada persoalan-persoalan itu. Fakta ini membuktikan kebenaran
bahwa gereja bukan sekedar suatu organisasi manusiawi. Ini adalah bukti bahwa
gereja adalah tubuh Kristus yang adikodrati, yang dilahirkan, dikuatkan, dan
dipimpin maju oleh Allah sendiri di dalam Oknum Roh Kudus.

ROMA: SURAT KE ROMA
Tujuan 3. Memilih keterangan-keterangan tentang ajaran dan latar belakang
sejarah Surat Kiriman kepada jemaat di Roma.
Rasul Paulus menujukan suratnya kepada jemaat di Roma, kepada semua
orang Kristen di Roma, ibu kota yang besar dari Kekaisaran Roma. Surat ini
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mungkin adalah karya Paulus yang terpenting, karena di dalamnya ia memberi
penjelasan lengkap tentang cara dan persediaan Allah bagi keselamatar sekalian
manusia. Ajarannya dalam dan penerapannya jelas. Surat ini patut diberi perhatian yang teliti dan sungguh-sungguh.
Latar Belakang Sejarah
Sebagai akibat laporan yang baik yang dibawa Titus tentang jemaat di
Korim us, Paulus mengirim Surat II Korintus kepada mereka dan ~emudian
melanjutkan
perjalanan pemberitaan
Injilnya yang ketiga ke arah selatan.
Mungkin ia mengunjungi Korintus lagi dan menyurat kepada jemaat di Roma
selagi ia di sana, karena ia telah membuat rencana untuk pergi ke Roma (Kisah
19:21) Ia mengirim suratnya kepada jemaat di Roma melalui Febe seorang
diaken wanita dalam jemaat di Kengkrea, sebuah kota dekat Korintus (Roma
16:1 ,2~. Pada waktu Paulus menyurat, jemaat di Roma sudah berada beberapa
lama, karena reputasinya tersebar luas (Roma 1:8). Mungkin jemaat itu telah
dimulai oleh orang-orang
Kristen yang menetap di kota tersebut, Paulus
mengenal nama banyak orang percaya itu dan beberapa di antara mereka adalah
sanaknya (Roma 16:3-1S).
Dari isi surat Roma, nampaknya Paulus mempunyai beberapa a.asan untuk menulisnya. Ia mengharap agar orang-orang Kristen di Roma ak an membantu dia melaksanakan misinya ke Spanyol (Roma lS:23, 24). Tambahan pula,
ia menaruh perhatian agar mereka mengerti sepenuhnya makna Injil dan tidak
disesatkan oleh guru-guru palsu (16:17-19). Perhatian ini menyebabkan
dia
menyajikan secara lengkap berita Kristus kepada mereka karena ia sen.liri tidak
dapat mengajar mereka.
7 (Mungkin lebih dari satu bagian kalimat berikut ini adalah betul)
Paulus menulis kepada jemaat di Roma ia
a) tinggal di Yerusalem.
b) bermaksud untuk mengunjungi mereka pada waktunya.
c) sementara mengadakan
perjalanan pemberitaan Injil yang kedua,
d) mungkin sedang mengunjungi Korintus untuk kali ketiga.

Ketika

isi dan Ikhtisar
Surat Roma adalah penyajian yang masuk akal dari inti ajaran rasul Paulus
tentang Injil. Dalam hal ini surat ini berbeda dengan beberapa suratnya yang
lain, ) ang ditulis untuk membetulkan beberapa kesalahan khusus dalarn hal
kepercayaan dan tingkah laku. Untuk masalah yang meliputi seluru h dunia,
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yaitu dosa manusia, surat Roma memberikan pemecahan yang kekal dari
kebenaran Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Kristus. Penjelasanpenjelasannya meyakinkan, dan gayanya menggugah perasaan dan logis. Surat
ini berisi beberapa kebenaran yang paling penting tentang keselamatan, termasuk
pembenaran (diuraikan dalam pasal3:2l-S:2l)
dan pengudusan (diajar dalam
pasal 6:1-8:39). Tema kitab ini dapat ditemukan dalam pasal satu, ayat
enambelas:
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena
Injil dalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang
percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Paulus mengikuti tema ini di seluruh surat kirimannya pada waktu ia menjelaskan kebenaran-kebenaran tentang kebenaran Allah langkah demi langkah.
Bacalah surat Paulus kepada jemaat di Roma, dengan menggunakan
ikhtisar berikut sebagai pedoman.

ROMA: PENGUNGKAPAN

KEBENARAN ALLAH

I. Perlunya Kebenaran Allah. Bacalah 1:1-3:20.
II. Persediaan Kebenaran Allah. Bacalah 3:21-5:21.
III. HuU-huU Kebenaran Allah. Bacalah 6:1-8:39.
IV. Kemenangan Kebenaran Allah. Bacalah 9:1-11:36.
V. Penerapan Kebenaran Allah. Bacalah 12:1-16:27.
8 Latihan yang berikut ini akan membantu saudara untuk mengingat beberapa
kebenaran penting yang diajarkan dalam kitab Roma. Empatbelas dari
kebenaran-kebenaran ini diberitahukan dalam daftar berikut ini, satu untuk
setiap pasal kitab Roma dari yang pertama sampai yang keempatbelas. Dalam
buku catatan saudara, salinlah kepala-kepala tabel yang diberikan, tulislah
pasaI1-14, satu pasal pada satu baris. Berikutnya, bacalah kembali tiap pasal
itu. Kemudian pilihlah kalimat yang menyebutkan satu kebenaran yang secara
khusus diajarkan dalam pasal itu dan tuliskan di sebelah nomor pasal tersebut.
Yang pertama telah dikerjakan sebagai contoh. (Ingatlah hanya satu kebenaran
diberikan untuk tiap pasal.)
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-"
"EBENARAN-KEBENARAN
Pasal

1

--

_.

-,-

YANG DIAJARKAN DI KITAB ROVlA

Pernyataan Tentang Kebenaran yang Diajarkan

?ard p""reHJJa/, !Jermie DeNs/54 Mat.. krb"s-t dMl ~__

-----

----

a) Israel akan dipulihkan setelah semua orang bukan Yahudi diselamatkan.
b) Kita harus menghindari melakukan hal-hal yang menyebabkan orang lain
tersandung.
c) Para penyembah berhala bersalah karena dosa.
d) Abraham dibenarkan karena iman, dan demikian pula kita.
e) Kita harus patuh kepada kekuasaan pemerintah yang ada.
g) Semua orang terhukum sebagai orang berdosa.
h) Bangsa Israel tidak menaati Allah dan menolak Dia.
i) Dosa Adam mendatangkan kematian, tetapi perbuatan-perbuata n Kristus
mendatangkan hidup.
j) Kita bebas dari hukuman dan sewaris dengan Kristus.
k) Kita mati bagi dosa tetapi hidup bagi Allah.
1) Allah memutuskan untuk bermurah hati kepada Israel.
~ Or-mg-orang Yahudi bersalah karena dosa.
n) Kita telah dimerdekakan dari Taurat supaya melayani Allah oleh R( h Kudus.
Ajaran-ajaran Kitab Roma telah menantang hati dan pikiran or mg-orang
Kristen sejak penulisannya. Orang percaya diangkatnya dari jurang kesalahan
dan hukuman (Roma 3:23) kepada ketinggian kemuliaan yang akan datang di
dalam Kristus (8:18-21) dan dipimpinnya kepada cara-cara yang praktis untuk
mengungkapkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari (12:9-21). Saya harap
beritanya akan menjadi sebagian dari hidup saudara.
9 Bacalah kembali latar belakang semua surat kiriman yang telah sau lara pelajari dalam pelajaran ini. Kemudian salinlah kepala-kepala tabel yar.g berikut
dalam buku catatan saudara dan tuliskan tiap peristiwa yang terdaftar di bawah
kepal a tabel yang memberitahukan kapan peristiwa itu terjadi.
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DALAM PELAYANAN PAULUS
Perjalanan Pemberitaan Injil III

----a)
b)
c)
d)
e)

Paulus
Paulus
Paulus
Paulus
Paulus
f) Paulus
g) Paulus

mendirikan jemaat di Tesalonika.
mendirikan jemaat di Korintus.
menerima berita dari Timotius tentang jemaat Tesalonika.
menerima berita tentang jemaat di Korintus.
menulis kepada jemaat di Tesalonika.
menulis kepada jemaat di Korintus.
menulis kepada jemaat di Roma.

Setelah Paulus meninggalkan Korintus ia mengakhiri pelayanannya di
Akhaya dan Makedonia, mengucapkan selamat tinggal kepada para penatua
jemaat Efesus di Miletus, dan akhimya tiba di Yerusalem (Kisah 21: 17-19). Pada
akhir perjalanan Paulus yang ketiga untuk memberitakan Injil, jemaat-jemaat
orang percaya telah didirikan di daerah Galatia, Asia, Makedonia, dan Akhaya,
maupun di tempat-tempat lain. Gereja telah bertumbuh dari sekelompok kecil
orang percaya di Yerusalem menjadi suatu bala tentara yang terdiri dari beriburibu orang di kota-kota di seluruh wilayah sekitar Laut Tengah. Akan tetapi,
ketika Paulus tiba di Yerusalem keadaannya berubah. Ia ditangkap dan harus
melanjutkan pelayanannya bukan sebagai seorang yang bebas mengadakan perjalanan ke mana saja ia kehendaki, tetapi sebagai seorang tahanan, yang
dikurung dan dikawal, pertama-tama di Yerusalem, kemudian di Kaisarea, dan
akhimya di Roma.
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soal-soal untuk menguji diri
1 MENCOCOKKAN. Cocokkanlah surat kiriman di sebelah kanan dengan
judul ikhtisarnya seperti yang diberikan dalam pelajaran ini dan tiap takta tentang latar belakang sejarahnya dan isinya di sebelah kiri.
.... a Judul: Pengungkapan Kebenaran
AI/ah
.... b Menjawab beberapa tuduhan yang
dilontarkan terhadap Paulus oleh
rasul-rasul palsu.
.... c Judul: Kemenangan Kedatangan
Kristus
.... d Ditulis oleh Paulus kepada orangorang percaya di sebuah kota yang
belum dikunjungi Paulus
.... e Berisi tiga pasal tentang pokok kasih
dan karunia-karunia Roh
.... f Mengemukakan
pembelaan
pelayanan Paulus sebagai pokok
utamanya
.... li Menerangkan
apa yang akan
dilakukan
"manusia
durhaka"
sebelum Kristus kembali
.... h Judul: Pembelaan Pelayanan yang
Sejati
.... I Menyediakan
tiga pasal untuk
menerangkan hubungan Israel dengan rencana keselamatan Allah
.... J Judul: Harapan Kedatangan Kristus
.... k Memberitahukan apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang telah
mati "di dalam Kristus"
.... I Judul: Prinsip-prinsip Tingkah Laku
Kristen
.... m Menjawab beberapa pertanyaan
khusus yang ditulis dalam sepucuk
surat kepada Paulus

1) I Tesalonika
2) II Tesalonika
3) I Korintus
4) II Korintus
5) Roma
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1 JAWABAN SINGKAT. Berikut ini diberikan keterangan-keterangan tentang tiap kelompok orang percaya yang kepadanya Paulus menulis surat-surat
yang telah saudara pelajari dalam pasal ini. Tuliskan nama kota yang didiami
orang-orang percaya ini pada titik-titik sesudah tiap keterangan.
a Dalam jemaat orang-orang percaya ini terdapat kelompok-kelompok yang
bersaingan. Orang-orang tertentu di antara mereka mengatakan pernyataanpernyataan yang palsu tentang Paulus dan pelayanannya.

b Beberapa dari orang-orang percaya ini kuatir karena mereka mendengar
berita bahwa hari Tuhan telah tiba. Orang-orang tertentu tidak bekerja dan
hidup bermalas-malasan dan tidak berguna.

e Iman orang-orang percaya ini terkenal ke mana-mana. Ketika Paulus
menyurat kepada mereka, ia mengungkapkan harapannya bahwa mereka
akan menolong dia mengadakan perjalanan pemberitaan Injil ke Spanyol.

d Orang-orang beriman ini menunjukkan kelakuan yang tidak pantas ketika
mereka mengadakan Perjamuan Tuhan. Saat-saat kebaktian mereka juga
tidak teratur. Mereka perlu mengubah kelakuan mereka dalam kedua jenis
kebaktian ini.

3 MENGISI. Pilihlah dari kedua ungkapan dalam kurung ini salah satu yang
dengan tepat menyempurnakan pernyataan berikut dan tulislah pada titik-titik
ini.
a Sebagian terbesar Kitab Roma disediakan untuk ajaran Paulus mengenai
(kedatangan Kristus kali kedua/lnjil

kebenaran Allah)

b Surat-surat kepada jemaat di Tesalonika menunjuk kepada kesukaran
beberapa orang di antara mereka dengan
(kemalasan/saat-saat

kebaktian umum yang tidak teratur)
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c SUIat Pertama Korintus terutama disediakan untuk jawaban Paulus terhadap

(masalah-masalah

gereja yang khusus/serangan-serangan

d SaI u alasan Paulus

pada pelayanannya)

menulis Surat Roma ialah karena

(tidak dapat pergi dan mengajar mereka sednrilingin
yang mereka kirim kepadanya)
e Pertama Korintus memberikan
mengenai

(masa depan Israel/kebangkitan

ia

menjawab sepi cuk surat

satu pasal seluruhnya

kepada ajar; Ln Paulus

orang mati)

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal
5 a 2) 10:12-18
b 3:1-6; 11:5; 12:11,12
c 3) 11:7-15
d 1) 3:1-6; 11:5; 12:11, 12
1 b) memberitahukan
apa yang akan terjadi atas orang-orang yang 1 dah mati
di dalam Kristus.
c) menunjukkan bahwa beberapa orang Tesalonika hidup berma] as-malas.
6 a Benar.
b Salah. Pokok
pelayanannya.
c Benar.

utama

II Korintus

adalah

pembelaan

Pau lus akan

2 a) mengatakan
bahwa Tuhan Yesus akan membinasakan
durhaka".
d) mengemukakan
Paulus sebagai suatu teladan untuk dicontoh
7 b) bermaksud untuk mengunjungi mereka pada waktunya.
d) mungkin sedang mengunjungi Korintus untuk kali ketiga.

'manusia
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3 (Jawaban saudara hendaknya serupa.)
a Efesus.
b Tuhan dalam tiap segi kehidupan orang Kristen baik secara pribadi maupun di depan umum.
c persoalan-persoalan yang didengarnya dari laporan yang dibawa
kepadanya oleh orang dari keluarga Kloe.
d pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan orang-orang Korintus kepadanya dalam surat mereka.
H Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

I, c) Para penyembah berhala bersalah karena dosa.
2, m) Orang-orang Yahudi bersalah karena dosa.
3, g) Semua orang terhukum sebagai orang berdosa.
4, d) Abraham dibenarkan karena iman, dan demikian pula kita.
5, i) Dosa Adam ... kebenaran Kristus mendatangkan hidup.
6, k) Kita mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah.
7, n) Kita telah dimerdekakan ... Allah oleh Roh Kudus.
8, j) Kita bebas dari hukuman dan sewaris dengan Kristus.
9, 1) Allah memutuskan untuk bermurah hati kepada Israel.
10, h) Bangsa Israel tidak menaati Allah dan menolak Dia.
11, a) Israel akan dipulihkan ... diselamatkan.
12, f) Kita perlu ... korban yang hidup.
13, e) Kita harus patuh kepada kekuasaan pemerintah yang ada.
14, b) Kita harus ... orang lain tersandung.

4 a 1) Perpecahan dalam gereja (3: 1-9).
b 3) Penuntutan perkara di pengadilan umum antara orang-orang percaya
(6: 1-6).
c 4) Percabulan seksual (6: 12-17).
d 2) Tingkah laku yang tidak senonoh pada Perjamuan Tuhan (11: 17-32).
e 1) Perpecahan dalam gereja (12:12-26).
9 Perjalanan
a) Paulus
b) Paulus
c) Paulus
e) Paulus
Perjalanan
d) Paulus
f) Paulus
g) Paulus

Pemberitaan Injil yang Kedua:
mendirikan jemaat di Roma.
mendirikan jemaat di Korintus.
menerima berita dari Timotius tentang jemaat Tesalonika.
menulis kepada jemaat di Tesalonika.
Pemberitaan Injil yang Ketiga:
menerima berita tentang jemaat di Korintus.
menulis kepada jemaat di Korintus.
menulis kepada jemaat di Roma.

