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(Yayasan bina awam)                               107 – SURAT PAULUS 

Rasul Paulus adalah rasul yang paling produktif, tidak kurang ia menulis 13 + 1 (Ibrani?) 
surat. 9 Surat ditujukan kepada 7 Jemaat di kota-kota Roma, Korintus (2),Galatia, Efesus, Filipi, 
Kolose, dan Tesalonika (2). 4 Surat lainnya ditujukan kepada pribadi-pribadi, yaitu Timotius (2), 
Titus, dan Filemon. 1 surat lainnya yaitu Ibrani diperkirakan juga ditulis oleh rasul Paulus tetapi tidak 
jelas benar. 

 

Catatan: 
Dalam mempelajari Pengantar ini, jangan lupa membaca terlebih dahulu sampai habis ISI Kitab yang 

bersangkutan dari Alkitab sendiri dan juga ayat-ayat rujukan yang disebutkan agar bahan-bahan lebih 
mudah dimengerti. 

 

 

R  O  M  A 

 Kota Roma adalah kota budaya dan pusat pemerintahan kerajaan Romawi, disini tinggal 
kaisar dan pusat pengadilan kerajaan. 

Banyak orang Yahudi di tawan di Roma pada waktu terjadi 
penghancuran kota Yerusalem pada tahun 63SM. Karena dianggap 
menyusahkan kekaisaran Roma, mereka kemudian dibebaskan dan 
membentuk sinagoga sendiri di Roma, tempat ibadat mana disebut dalam 
Kisah sebagai rumah sembahyang orang Libertin (Kis.6:9). 

Jemaat di Roma tidak dibangun oleh orang yang bernama Paulus ini. 
Ia sendiri mengatakan tidak mau membangun di atas alas orang lain 
(Kis.1:10-15;15:2-22; 2Kor.10:16), namun Paulus rindu untuk mengabarkan 
Injil kepada orang-orang Roma (1:5). 

Jemaat di Roma kemungkinan dibangun oleh orang-orang 
Roma yang hadir pada hari Pentakosta (Kis.2:10) atau mungkin dirintis 
oleh orang-orang yang menjadi Kristen karena kotbah-kotbah Paulus 
yang sudah berkali-kali datang ke Roma. 

Kota-kota Anthiokia, Korintus, dan Efesus mempunyai 
hubungan dagang dengan Roma yang sering didatangi oleh Paulus 
(ingat akan teman-teman Paulus dalam Roma 16). Titus dan Timotius 
bertemu dengan rasul Paulus dan ikut dalam perjalanan ke Filipi dan 

tinggal di situ sampai Paulus kembali. Mereka umumnya bersama dan tak jarang berpisah dari rasul 
Paulus dan ikut ke Yerusalem bahkan bersama-sama pernah masuk penjara di Roma.  

KORINTUS 

Surat Korintus ada dua, pertama ditulis oleh Paulus sekitar tahun 57 dan beberapa bulan 
kemudian ditulis surat kedua.  

I  KORINTUS 

Paulus merintis jemaat Korintus (9:1). Ia datang kekota ini dari Atena (Kis.18;20:1-3). Kota 
Korintus terkenal kaya sebagai kota pelabuhan dan kota dagang dimana tinggal bermacam-macam 
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bangsa dan bahasa, dan kota ini juga mengalami kemerosotan moral yang luar biasa pula (1Kor.5:1-5; 
2Kor.7:12). 

Paulus mulai bekerja di rumah Akwila dan Periskila yang kebetulan sama pekerjaannya, yaitu 
'tukang kemah', tetapi setelah pekerjaannya kurang berbuah, lalu ia kemudian pindah ke rumah 
Yustus.  

Jemaat Korintus terbilang cukup besar (Kis.18:8,10;1Kor.4:10). Di kota ini ada pula orang-
orang Yahudi (Kis.18:4-5). Pengaruh mereka kecil (1Kor.7:18) namun aktif. 

Pauluslah yang mula-mula menanamkan Injil di kota 
ini (3:6;4:15), dan ada hubungan surat menyurat 
(1Kor.7:1;2Kor.2:4), tetapi mungkin juga ada surat lain ke 
jemaat ini yang hilang (1Kor.5:9).  

Maksud Surat 

Maksud ditulisnya surat ini adalah untuk memerangi 
kemerosotan moralitas, penyelewengan dan perpecahan ibadat 
yang kacau yang timbul di jemaat Korintus. Surat ini juga 
menjawab beberapa masalah yang diajukan oleh jemaat 
Korintus seperti soal percabulan (pasal-6), soal perkawinan (pasal-7), makan makanan yang 
dipersembahkan kepada berhala (pasal-8), soal perjamuan (pasal-11), soal karunia-karunia rohani 
(pasal-12-14), dan masalah kebangkitan (pasal-15).  

II KORINTUS 

Surat ini ditulis beberapa bulan setelah Paulus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat 
Korintus (57M) dan kemungkinan ketika ia berada di Makedonia (Filipi) setelah bertemu dengan 
Titus dan sebelum ia pergi ke Yerusalem (Kis.20:16), tetapi mungkin juga ditulis di Efesus sebelum 
meninggalkan kota (Kis.19). Kemudian Paulus meneruskan perjalanannya ke Troas dan bertemu 
dengan Titus.  

Maksud Surat 

Isi surat Korintus yang kedua ini bermaksud untuk menyatakan sukacita dan terima kasih 
kepada jemaat di Korintus. 

Sebagai akibat surat yang dibawa oleh Titus, dilaporkan bahwa sebagai hasil surat yang 
pertama (I Korintus), gereja Korintus sudah memecat anggota-anggota yang melawan (2:6), dan 
menunjukkan bahwa orang Korintus sudah bertobat (7:8-9), dan mereka juga sudah memperbaiki diri 
sebagai anak-anak rohani (7:13-16). Jemaat Korintus juga sudah memberikan bantuan keuangan 
kepada jemaat di Yerusalem (9:13). Namun golongan liberal kafir belum berhasil menyambut surat 
Paulus dengan pertobatan mereka (12:21). 

Golongan Yahudi di sini, sekalipun menuntut hubungan pribadi dengan Kristus 
(10:7;11:4,22), mereka masih berkiblat ke Yerusalem (3:1), bahkan golongan Yahudi ini berusaha 
mempengaruhi jemaat Korintus dengan berbagai-bagai keraguan perihal keadaan Paulus, seperti 
antara lain: 

• Pemunculan yang berbeda-beda melalui guru-guru lain (10:10); 
• Memaksakan berbagai peraturan yang tidak disuruh oleh Paulus; 
• Meragukan dan mempertanyakan ke-Ibrani-an rasul Paulus (11:22); dan 
• Menganggap Paulus tidak termasuk rasul-rasul Yerusalem (3:1) dan juga 

memperdebatkan sikap Paulus. 

Di samping ucapan syukur akan jemaat yang baik, dalam surat ini Paulus juga 
menegur jemaat yang jahat. 
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G A L A T I A 

 Injil pertama-tama diberitakan oleh Rasul Paulus di Galatia pada waktu perjalanannya yang 
ke-2 (ca.51) disertai oleh Silas dan Timotius dimana mereka melalui 
daerah ini. (Kis.16:6;Gal.1:6-8;4:12-14). 

Rasul Paulus tidak berniat berlama-lama di sini, tetapi 
karena sakit, ia tinggal dan sekaligus mengabarkan Injil di sini 
(Gal.4:13). 

Pada waktu Paulus bersaksi di sini (4:15), banyak orang 
menjadi percaya. Dan pada waktu mereka ditinggal oleh 
Paulus, jemaat telah kuat berdiri sendiri. 3 tahun kemudian 
Paulus mengunjungi Galatia kembali dalam perjalanannya 
yang ketiga (Kis.18:23) sebelum ia ke Efesus. 

Maksud Surat 

Sebelum kedatangan Paulus kembali ke kota ini, ternyata Galatia dimasuki oleh guru-guru 
palsu (Yahudi?) yang mengajarkan Injil lain di Galatia. Guru-guru ini mengajarkan bahwa 
keselamatan karena iman harus disertai dengan hukum Taurat dan sunat! (menjadi Yahudi lebih 
dahulu dan bahwa perjanjian Allah melalui Ibrahim tidak boleh diubah). 

Paulus menulis kitab ini dengan maksud untuk memperbaiki kesalah-pahaman itu dan 
menekankan kembali pengajaran hal Iman dan Anugerah dalam Kristus. 

E F E S U S 

Efesus merupakan kota dagang di Asia Kecil yang merupakan titik 
kontak antara Yunani dan Asia. Di sini ada kuil Diana yang terkenal yang 
termasuk dalam 7 keajaiban dunia. 

Paulus singgah di sini pada tahun 54 pada akhir perjalanannya 
yang ke-2 dalam perjalanan kembali ke Yerusalem dari Korintus 
(Kis.18:19-21), dan dalam tahun yang sama ia kembali ke Efesus dan 
tinggal selama dua tahun di situ (Kis.19:10). 

Paulus tinggal di Efesus sambil mengajar di sekolah Tiranus. 
Kemudian Efesus dijadikan oleh Paulus sebagai basis penginjilan Asia 
Kecil. Di sini ia melayani dengan tekun dari rumah ke rumah 
(Kis.20:20,31). 

Di kota ini timbul oposisi pembuat patung sekitar kuil Diana 
hingga Paulus meninggalkan Efesus menuju ke Yunani (Kis.20:1). 
Sekembali dari Yunani, Paulus tidak kembali ke Efesus melainkan 
meminta ketua-ketua jemaat Efesus untuk menemuinya di Miletus. 

Kemungkinan dikemudian hari Paulus singgah kembali di sini 
pada tahun-tahun 63-68 di antara ke dua pemenjaraannya di Roma 
(1Tim.1:3). 

Setelah kematian Paulus, Yohanes bekerja di kota ini dan kemudian ia menulis dalam kitab 
Wahyu (Wah.2) peringatan kepada jemaat ini. 

Maksud Surat 

Surat ini dialamatkan kepada orang kafir (2:11;3:1), tetapi dalam Kis.18:19;19:8,13-16) di 
tulis juga adanya orang Yahudi di jemaat Efesus. 

Sifat surat mirip dengan kitab Kolose berhubung ada banyak dari 158 ayat-ayat Efesus yang 
dijumpai pula di Kolose dan mempunyai tema yang mirip.  
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F I L I P I 

Paulus datang ke Filipi pada perjalanannya yang ke-2. Kota Filipi tidak begitu ramai, kurang 
orang Yahudinya dan tidak mempunyai sinagoge 
(tempat ibadat agama Yahudi). 

Orang pertama di Filipi yang menerima Injil 
adalah Lydia, penjual kain, penduduk asli Tiatira. 

Setelah Paulus dan Silas mengalami gempa 
bumi di penjara Filipi, kepala penjara bertobat dan 
setelah Paulus meninggalkan Filipi, jemaat di sana 
dianiaya (2Kor.8:1,2; Flp.1:28-30). 

Dalam perjalanan Paulus yang ke-3 
sangat mungkin Paulus mengunjungi Filipi dua 
kali, keduanya waktu Paulus datang ke Yunani 
pada tahun-tahun 57/58 (Kis.20:1-6). 

Maksud Ditulis 

Surat ini ditulis karena kedatangan Epafroditus atau gembala Filipi yang membawa 
persembahan untuk Paulus di Roma. 

Di Roma, Epafroditus melayani Paulus sampai sakitnya dan hal ini menguatirkan orang-orang 
di Filipi, kekuatiran ini mendorong Epafroditus secepatnya pulang ke Filipi dan Paulus mengucapkan 
terima kasihnya dalam surat ini. 

Juga diceritakan pekerjaan Paulus di Roma dan Paulus tak lupa memberikan pengajaran bagi 
orang Filipi.  

K O L O S E 

Kota Kolose terletak kira-kira 180 Km di sebelah timur Efesus, dan jemaat di situ 
kemungkinan bukan didirikan oleh 
Paulus melainkan didirikan oleh 
penginjil lain, ini terlihat dari nama-
nama yang disebutkan oleh Paulus 
yang tidak dikenalnya (2:1) sama 
seperti kepada Epafras (1:7), orang 
yang mengajarkan soal anugerah 
Allah di Kolose. 

Sebagian besar anggota jemaat Kolose adalah orang-orang kafir (1:27;2:23;3:7), itulah 
sebabnya banyak pemikiran ke arah Sinkretisme (pencampuradukkan faham-faham agama) disamping 
Yudaisme. Ini terlihat misalnya dalam penonjolan filsafat, pertarakan (askese), penyembahan 
malaikat, larangan makanan, dan praktek agama lainnya. 

Maksud dan Sifat Surat 

Paulus di Roma dikunjungi oleh Epafras yang melaporkan adanya ketidak tenangan yang 
terjadi di jemaat Kolose, dan juga adanya ajaran-ajaran sesat yang bercirikan: 

• Berbentuk filsafat (2:8;3;4); 
• Penyembahan malaikat (1:16;2:10,15,18,19); 
• Gejala-gejala hidup berasing (pertarakan/askese, 2:20-23);  
• Dikenalkan oleh golongan Yahudi yang menekankan tanda-tanda lahiriah dan di lain 

fihak golongan aristokrat yang menekankan ilmu pengetahuan. 

Dan maksud Paulus menulis surat ini adalah untuk menyampaikan fungsi Kristus sebagai 
pengantara satu-satunya (1:14-20;2:8-10,17,19). 
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Paulus dalam surat ini lebih menonjolkan ke-Allah-an Yesus (1:15-19;2:9), dan melalui darah 
Yesus semua diperdamaikan (1:19.20). Di sini juga ditekankan bahwa kesempurnaan hanya ada di 
dalam Kristus (1:28). 

TESALONIKA 

 Tesalonika merupakan kora Yunani yang bebas di bawah hukum Roma (Kis.17:5) dibawah 
pemerintahan Politarch (Kis.17:6-8) dan merupakan ibukota propinsi Makedonia. 

Dalam perjalanan ke-2 (ca.51), rombongan Paulus meninggalkan Filipi (Kis.16:40) dan 
melanjutkan perjalanan ke Tesalonika (Kis.17:1). 

Di samping orang-orang Yunani dan Romawi, ada juga orang-orang Yahudi dengan sinagoga 
mereka di sini dan dalam konteks penduduk demikianlah Paulus tinggal di 
sini selama 3 sabat berturut-turut (Kis.17:1-19). 

Karena Paulus diusir dari Tesalonika, ia menyuruh Timotius untuk 
pergi mewakilinya ke sini (2:17;3:2), dan ketika melihat jemaat Tesalonika 
dianiaya, dari laporan Timotius yang diterimanya Paulus menulis surat 1 
Tesalonika. 

Rupanya Paulus agak lama juga tinggal di Tesalonika, karena ia 
sempat 2 kali menerima persembahan dari jemaat Filipi ketika ia di sini 
dan ia bekerja di sini sebagai tukang kemah (Flp.4:16; 1Tes.2:9). Sebagian 
jemaatnya berasal dari kepercayaan kafir (1:9), dan banyak yang 
dimenangkan oleh Paulus termasuk wanita-wanita dari kalangan atas 
(Kis.17:4). 

Paulus ketika di Tesalonika menginap di rumah Yason, dan karena 
dituduh mengajarkan raja yang lain, maka kaum oposisi menyerangnya dan akhirnya Yason ditangkap 
sedangkan Paulus dan Silas sempat lari ke Berea (Kis.17:7-9). 

Pada waktu Paulus bersaksi di sini (4:15), banyak orang menjadi percaya. Dan pada waktu 
mereka ditinggal oleh Paulus, jemaat telah kuat berdiri sendiri. 3 tahun kemudian Paulus 
mengunjungi Galatia kembali dalam perjalanannya yang ketiga (Kis.18:23) sebelum ia ke 
Efesus. 

Maksud Surat 1 Tesalonika 

Maksud penulisan surat 1 Tesalonika adalah kesukacitaan Paulus akan iman orang-orang 
Tesalonika dalam penganiayaan dan menasehati mereka agar memperbaiki ke salah pahaman tentang 
pengajaran akan kedatangan Kristus ke dua kali! 

Paulus menulis kitab ini dengan maksud untuk memperbaiki kesalah-pahaman itu dan 
menekankan kembali pengajaran hal Iman dan Anugerah dalam Kristus.  

Maksud Surat 2 Tesalonika 

Tak lama setelah menulis surat 1 Tersalonika, Paulus menerima kabar dari sana bahwa 
kehiduan jemaat maju di tengah penganiayaan, namun ada segolongan jemaat yang secara fanatik 
menanggapi pengajaran Paulus tentang kedatangan Kristus yantg kedua kali dan membebani jemaat, 
karena itu dalam surat kedua ini Paulus menegaskan kembali pengajarannya tentang Parousia yaitu 
kedatangan Yesus keduakali. 

T I M O T I U S 

Timotius adalah seorang pemuda yang berasal dari Lystrea atau Derbe (Kis.16:1,3;20:4) di 
daerah Likaonia. Ayahnya adalah seorang berbangsa Yunani dan ibunya orang Yahudi bernama 
Eunike, sedangkan neneknya bernama Lois yang memperkenalkan Injil kepadanya (2Tim.1:5;3:15). 

Pada waktu Paulus mengunjungi Lystrea ke dua kalinya, ia bertemu dengan Timotius 
(1Tim.4:14; 2Tim.1:6) dan membawanya sebagai teman seperjalanan yang setia sebagai pengganti 
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Yohanes Markus (1Tes.1:1; 2Tes.1:1; Flp.1:1; 2Kor.1:1,19; Kol.1:1; Flm.1). Sejak itu (tahun 51) 
sampai kematian Paulus (tahun 68), Timotius jarang absen dari sisi Paulus. 

Timotius sering diutus oleh Paulus untuk tugas istimewa (1Tes.3:1,2,6; 1Kor.4:17; 
Flp.2:19,23; Kis.19:22).  

Maksud Surat 1 Timotius 

Maksud surat ini ditulis sebagai surat pastoral karena 
adanya guru-guru sesat a.l. Hymenius, Aleksander, dan Filetus 
(1:19,20;2Tim.2:17;4:14,15). 

Timotius ditempatkan di Efesus ini untuk melawan guru-
guru sesat tadi (1:3), dan surat ini ditujukan kepadanya untuk 
menguatkan dan sebagai janji bahwa Paulus akan datang ke sini 
(3:14). 

Paulus menasehati Timotius agar mengerjakan 
pekerjaannya dengan tekun dan rajin dan mengingatkan 
kesehatannya (5:23) serta kemudaannya (4:12). 

Sifat-sifat ajaran sinkretis di Efesus sama dengan yang ada 
di Kolose, yaitu bersifat: 

• Mementingkan silsilah dan Torat (1:4,7;6:20); 
• Mementingkan kehidupan asketik (4:1-3,8); 
• Masalah perkawinan/makanan (4:1;6:3-5;2Tim.2:16,23;3:6;4:4); 

Adanya orang yang mencari laba dalam pelayanan (6:4,5;2Tim.3:6-7).  
Maksud Surat 2 Timotius 

Paulus menyuruh Timotius untuk datang ke penjara di Roma disertai beberapa pesan (4:9,21) 
dengan maksud untuk menguatkan Timotius secara pribadi dalam menghadapi guru-guru sesat. 

Dorongan menulis surat ini timbul karena: 

• Paulus merasa bahwa saat kematiannya sudah dekat (4:6); 
• Pekerjannya hampir selesai dan berakhir (4:7).  

T I T U S 

Titus adalah seorang pengikut yang setia (2Kor.2:13;7:6;8:23), seorang bekas kafir berbangsa 
Yunani (Gal.2:3). Ia kemungkinan berasal dari Antiokhia dan bersama-sama dengan Paulus dan 
Barnabas pergi dari kota ini ke Yerusalem (Gal.2:1) dalam menyelesaikan masalah soal ibadat torat 
(sunat) (Gal.2:3). 

Ketika Paulus keluar dari penjara dan memulai lagi misinya, Titus 
ikut ke Kreta (1:5) di mana ia kemudian tinggal. Lalu ia dipanggil oleh 
Paulus untuk pergi ke tempat lain melalui perantaraan Artemas dan Tichikus 
(3:12).  

Pada waktu Paulus dipenjarakan untuk kedua kalinya di kota Roma, 
Titus ada di sampingnya, dan ia kemudian meninggalkan Paulus pada 
waktu menjalankan misi ke Dalmatia (2Tim.4:10). 

Maksud Surat 

Surat ini ditulis dengan maksud agar Titus mengorganisasikan 
jemaat di Kreta (1:5).  

Pekerjaan mana cukup berat mengingat sifat-sifat orang Kreta 
(1:12;2:15) dan lebih berat lagi dengan datangnya guru-guru palsu Yahudi 

yang mengajarkan ajaran sesat (1:10,14) yang merupakan bibit ajaran Gnostik pada abad ke-2.  
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F I L E M O N 

Filemon disebut juga dalam surat pada jemaat di Kolose (4:7-9). Ia kemungkinan tinggal di 
Kolose, seorang jemaat yang berguna (4-7) dan bertobat melalui Paulus (19). Filemon bertobat 
bersama-sama dengan Afia dan Arkhifus (2) yang kemungkinannya adalah isteri dan anaknya tetapi 
tidak dijelaskan di sini. 

Filemon adalah seorang yang berada dan menyediakan tempat di 
rumahnya untuk tempat jemaat berkumpul. Ia bermaksud menyegarkan 
iman saudara-saudara (7). Paulus menghubungi-nya ketika memerlukan 
penginapan di Kolose. 

Maksud Surat 

Di antara budak-budak yang dimiliki Filemon, ada yang bernama 
Onesimus. Ia melarikan diri dari rumah Filemon sambil membawa uang 
dan ditangkap di Roma. Kemungkinan besar ia bertemu dengan Paulus dan 
kemdian bertobat pada waktu sama-sama berada di penjara Roma (10) 
dimana Onesimus sekaligus melayani Paulus. 

Melalui surat ini, Paulus berusaha untuk mengembalikan Onesimus yang telah bertobat 
kembali kepada tuannya.   

I B R A N I 
Surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. 

Dalam ayat 1:1 disinggung mengenai bapa-bapa Yahudi, hingga surat ini 
dapat dipandang sebagai surat edaran bagi semua orang Yahudi yang 
telah masuk menjadi Kristen, namun ada juga kesan bahwa surat ini 
kemungkinan ditujukan kepada jemaat tertentu 
(2:3;5:11,12;5:9,10;10:25,32-36;13:7,17-24). 

Dalam (13:24) disebutkan "Orang-orang dari Italia berkirim 
salam", ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa surat ini ditujukan 
kepada jemaat di Italia (Roma?)..  

Massalah Penulis 

Mengenai penulis kitab ini tidak jelas siapa, ada beberapa pendapat mengenai hal ini: 

• PAULUS adalah calon utama karena disini ada dasar-dasar teologi yang mirip dengan 
surat-surat Paulus, namun memiliki gaya bahasa yang berbeda. Dalam (2:3) 
disebutkan bahwa jemaat "menerima Injil dari orang lain", ini berbeda dengan 
pengakuan Paulus (Gal.1:12); 

• BARNABAS juga dicalonkan sebagai penulis surat, ini khususnya diakui di Afrika 
Utara, sebab di sana timbul pertobatan kembali orang-orang yang murtad (6:4-8); 

• APPOLOS juga dicalonkan karena ia sangat faham akan isi Alkitab (Kis.18:24-28), 
perkiraan ini juga didasarkan data-data mengenai kuatnya hubungan Paulus dengan 
Timotius dan Appolos (13:23;1Kor.16:12). 

Mana yang benar dari ketiganya atau adakah calon penulis ke-empat tidaklah jelas sekalipun 
banyak yang mencalonkan Paulus sebagai penulisnya, namun yang penting, surat Ibrani telah cukup 
banyak menggerakkan dan meneguhkan iman umat Kristen.  

 


