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4 Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal

lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada 

hal-hal lahiriah, aku lebih lagi:  5 disunat pada hari kedelapan, dari

bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang

pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi,  6 tentang

kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati

hukum Taurat aku tidak bercacat.



Sebagai Seorang Yahudi saleh, Paulus:
• Mahir berbicara dalam Bahasa Ibrani (Kis 22:2)

2 Ketika orang banyak itu mendengar ia (Paulus) berbicara dalam

bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. 

• Mengenal Kitab Suci dengan baik (ayat 3)

Ia berkata: 3 Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah

Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini; dididik dengan teliti di bawah

pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku

menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu

semua pada waktu ini.



• Kisah 22:3a menyatakan bahwa Paulus lahir di Tarsus di 

tanah Kilikia. Pada abad Pertama, kota ini dikenal sebagai

pusat Pendidikan Yunani di Asia.

• Paulus pastilah juga berpendidikan Helenis (mampu membaca

dan menulis dalam bahasa Yunani yang merupakan Bahasa 

internasional pada zaman itu) sehingga ia dapat menjadi

seorang missionary di dunia Yunani-Romawi. 

• Surat-Surat Paulus memperlihatkan dia memiliki skill retorik

Helenis.



•

•

•



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philippi_city_center.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


•

•



•

•



•



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Authorship_of_the_Pauline_epistles
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


•

•



•
•

•

•
•

•

•

•

•



•

•

•

•



•

•



•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•



Karena itu, saudara-saudara, 

demi kemurahan Allah aku
menasihatkan kamu, 

supaya kamu mempersembahkan
tubuhmu sebagai persembahan

yang hidup, yang kudus dan yang 
berkenan kepada Allah: itu adalah

ibadahmu yang sejati. 



13 karena Allahlah yang 
mengerjakan di dalam kamu baik
kemauan maupun pekerjaan
menurut kerelaan-Nya.

12 Hai saudara-saudaraku yang 
kekasih, kamu senantiasa taat; 
karena itu tetaplah kerjakan
keselamatanmu dengan takut dan 
gentar, bukan saja seperti waktu aku
masih hadir, tetapi terlebih pula 
sekarang waktu aku tidak hadir,



Apakah ada seorang di antara kamu, yang jika berselisih dengan orang lain, berani

mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, (STATUS DALAM KRISTUS) 

dan bukan pada orang-orang kudus? 2 Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-

orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam

tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak

berarti?  3 Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi 

apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari.



4 Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, 
kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam
jemaat? (HIDUP BERPANDANAN DENGANS STATUS) 5 Hal ini kukatakan
untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang 
berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-
saudaranya?  6 Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap
saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? 7

Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah
merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka
menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? 8

Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri 
mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-
saudaramu.



6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak
menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan,

7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya 
sendiri, dan mengambil rupa seorang
hamba, dan menjadi sama dengan
manusia.

8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia
telah merendahkan diri-Nya dan taat
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu
salib.

3 dengan tidak mencari kepentingan sendiri
atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya
hendaklah dengan rendah hati yang 
seorang menganggap yang lain lebih utama
dari pada dirinya sendiri;

4 dan janganlah tiap-tiap orang hanya
memperhatikan kepentingannya sendiri, 
tetapi kepentingan orang lain juga.

5 Hendaklah kamu dalam hidupmu
bersama, menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,



2 Roh, yang memberi
hidup telah
memerdekakan kamu
dalam Kristus dari hukum
dosa dan hukum maut.

14 Semua orang, yang 
dipimpin Roh Allah, 
adalah anak Allah. 

10 Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh
memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan
oleh karena kebenaran. 11 Dan jika Roh Dia, yang telah
membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di 
dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus
Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga 
tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam
kamu.  12 Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang 
berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup
menurut daging. 13 Sebab, jika kamu hidup menurut
daging, kamu akan mati; tetapi jika oleh Roh kamu
mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan
hidup.
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