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Agenda
Bagian 1: Pengantar dan Latar Belakang
Bagian 2: Salam Pembuka (ayat 1-3) dan 
                 Ucapan Syukur (ayat 4-7)
Bagian 3: Permintaan Paulus I (ayat 8-16)
Bagian 4: Permintaan Paulus II (ayat 17-20)
                 Ucapan Pribadi (ayat 21-22)
                 Salam Penutup (ayat 23-25)
Bagian 5: Topik Khusus 
                  Penutup   
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Pendahuluan
• Surat terpendek dalam PB (335 
kata, 25 ayat dalam teks Yunani)

• Isinya sangat pribadi
• Satu-satunya surat Paulus yang 
tidak berbicara tentang penebusan 
Kristus

Mengapa Belajar Surat 
Filemon?

Tentang Surat Filemon (1)

• Penulis: Paulus
  (pada waktu dipenjara 
   [mungkin] di Roma)
• Penerima: Filemon 
(secara tidak langsung 
juga Apfia, Arkhipus, 
dan jemaat di rumah 
Filemon)

• Waktu: +/- 62-64 M



Bahan Pendalaman Alkitab
Surat Filemon (Versi 1.0 Mei 2019)

http://studibiblika.id
(diolah dari berbagai sumber) 3

Tentang Surat Filemon (2)
Tema:
Kekuatan Injil dalam: 
- mengubah hidup
"dahulu... tidak berguna..., 
 tetapi sekarang sangat berguna...." 
 (ayat 11)
- mempengaruhi hubungan antarmanusia
"terimalah bukan sebagai hamba, tetapi 
saudara" (ayat 16)

Struktur surat:
I. Salam pembuka (ayat 1-3)
II. Ucapan Syukur (ayat 4-7)
III. Permintaan Paulus kepada Filemon 
Mengenai Onesimus (ayat 8-20)
IV. Ucapan Pribadi dan Salam Penutup 
(ayat 21-25)

Tentang Surat Filemon (3)



Bahan Pendalaman Alkitab
Surat Filemon (Versi 1.0 Mei 2019)

http://studibiblika.id
(diolah dari berbagai sumber) 4

• Lahir di Tarsus, salah satu 
kota pusat pendidikan dan 
kebudayaan di Yunani

• Seorang Farisi yang dididik di 
bawah bimbingan Gamaliel

• Tadinya penganiaya orang 
Kristen, bertobat, menjadi 
rasul yang setia dan 
mengalami banyak 
penderitaan karena Injil

• Menulis 13 surat PB

Tokoh Utama: Paulus

Tahun Peristiwa Penting
Pasal di 
Kisah Para 
Rasul

Surat yang 
Ditulis

34 Pertobatan, Damsyik, Arab 9
37 Yerusalem, Tarsus, Siria, Kilikia

46-47 Antiokhia, Yerusalem 11
48-49 Perjalanan Misi Pertama 13-14 Galatia

50 Sidang di Yerusalem dan Antiokhia 15
51-53 Perjalanan Misi Kedua 16-18 1 & 2Tesalonika
53-54 Antiokhia
54-57 Perjalanan Misi Ketiga

(3 tahun di antaranya ada di Efesus)
19-21 1 & 2Korintus, 

Roma
57 Penangkapan di Yerusalem 22-23

57-59 Dipenjara di Kaisarea 24-26
59-60 Perjalanan ke Roma 27-28
60-67 Menjadi tahanan rumah di Roma (menurut tradisi, 

tahun 68 Paulus mati martir dengan cara 
dipenggal). Efesus, Filipi, Kolose, Filemon 
disebut surat-surat penjara (Paul's prison letters)

28 Efesus, Kolose, 
Filemon, Filipi, 
1Timotius, Titus, 
2Timotius
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Tokoh Utama: Filemon
• Filemon adalah seorang kaya yang 
tinggal di Kolose (161 km dari Efesus)

• Melalui pelayanan Paulus 
di Efesus, dia bertobat dan 
membuka rumahnya 
sebagai "gereja rumah"   
(ayat 2; bnd. Rm. 16:5;    
Kol. 4:15)

• Orang yang pengasih    
(ayat 5) (Yun. philēma)

Tokoh Utama: Onesimus
• Onesimus, budak 
Filemon, melarikan 
diri ke Roma 
(kemungkinan karena 
mencuri - ayat 18)

• Onesimus bertemu dengan Paulus di 
penjara Roma (Kis. 28:30-31) dan 
kemudian menjadi orang Kristen

• Paulus menulis surat kepada Filemon 
untuk menerima kembali Onesimus
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Perbudakan Pada Masa Romawi (1)
• Roma: 
kebudayaan 
kuno yang 
paling banyak 
memiliki budak 
(7 budak 
dibanding 1 
orang merdeka)

Pada masa itu, orang Kristen juga banyak 
yang menjadi budak 

• Latar belakang seseorang menjadi 
budak: keturunan, tawanan perang, atau 
terpaksa menjual diri (ekonomi)

• Pekerjaan budak:      
dalam rumah tangga, 
pertanian, pertambangan 
(paling sengsara), atau 
juga mendidik anak 
tuannya (budak pilihan)

Perbudakan Pada Masa Romawi (2)
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• Menurut hukum Romawi, ada dua status 
budak: secara alami dianggap manusia, 
secara ekonomi dianggap harta benda

• Budak sama sekali tidak 
memiliki hak dan tidak  
memiliki kekuatan hukum

• Terjadi beberapa kali 
pemberontakan, misal:      
70.000 budak di bawah 
pimpinan Spartacus (73 SM) 

Perbudakan Pada Masa Romawi (3)

• Budak dikenali dari 
kalungnya, budak yang 
melarikan diri diberi 
tanda "F" (fugitivus - 
pelarian) di dahinya

• Menurut hukum 
Romawi, tuannya 
berhak sesuka hatinya 
menghukum budaknya 
yang kabur

Perbudakan Pada Masa Romawi (4)
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• Budak yang melarikan diri biasanya 
akan menemui teman baik tuannya 
untuk membantunya melunakkan hati 
tuannya

• Menurut hukum Romawi, budak yang 
kabur harus dikembalikan ke tuannya 
(bnd. hukum Taurat - Ul. 23:15-16)

Perbudakan Pada Masa Romawi (5)

Pertanyaan Refleksi Bagian 1
1. Apa yang Anda rasakan/lakukan jika 
berada di posisi:

• Onesimus
• Filemon
• Paulus

2. Sebagai hamba (Yun. doulos; budak) 
Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari 
kehidupan budak di era Romawi?
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Struktur Surat-Surat Paulus

• Salam Pembuka
• Pengirim/Penulis
• Penerima
• Ucapan Berkat

• Ucapan Syukur
• Tubuh Surat
• Penutup

Papyrus 87 (berisi Filemon 13-15)
Temuan fragmen surat  Fi lemon 
tertua yang ditulis +/- tahun 250 M

1 Dari Paulus, seorang hukuman 
karena Kr is tus Yesus dan dar i 
Timotius saudara kita, kepada 
Fi lemon yang kekas ih,  teman 
sekerja kami
2  dan  kepada  Apf i a  sauda ra 
p e r e m p u a n  k i t a  d a n  k e p a d a 
Arkhipus, teman seperjuangan kita 
dan kepada jemaat di rumahmu:
3  K a s i h  k a r u n i a  d a n  d a m a i 
sejahtera dari Allah, Bapa kita dan 
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai 
kamu.

Salam Pembuka
PENGIRIM

PENERIMA

BERKAT
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Dari Paulus, 
seorang hukuman karena Kristus Yesus

Identitas Paulus
Kata "hukuman" atau 
"dipenjara": 
(ayat 1, 9, 10, 13, 23). 

Mengapa Paulus 
tidak menyatakan 
dirinya sebagai 
rasul?

Bandingkan dengan surat-surat Paulus 
yang lain!

Dari Paulus, seorang hukuman 
karena Kristus Yesus

Identitas Paulus
Surat Identitas Paulus
Roma Dari Paulus, hamba Kristus Yesus,
1Korintus Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi 

rasul Kristus Yesus, 
2Korintus Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi rasul 

Kristus Yesus,
Galatia Dari Paulus, seorang rasul,
Efesus Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, 
Filipi Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus,
Kolose Dari Paulus, rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah,
1Tesalonika Dari Paulus,
2Tesalonika Dari Paulus, 
1Timotius Dari Paulus, rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah,
2Timotius Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah
Titus Dari Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus
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Paulus: Seorang Hukuman 
Karena Kristus Yesus (1)

• Dihukum bukan karena 
bersalah

• Mengalami keadaan yang 
buruk dalam penjara

"seorang hukuman" 
desmios (Yun.): 
dibelenggu/diikat dengan 
rantai

Tetap memberitakan Injil 
walaupun berada dalam penjara 
(Flp. 1:12-13; 2Tim. 2:9)

Paulus: Seorang Hukuman 
Karena Kristus Yesus (2)

• Mengapa identitas ini yang ditekankan?
(1) Paulus tidak mau menggunakan 
otoritasnya sebagai rasul (tetapi meminta 
kasih dan ketaatan Filemon)
(2) Supaya Filemon membandingkan 
keadaannya (apakah kerugian karena 
menerima Onesimus sebanding dengan 
kerugian karena dipenjara?)
(3) Mengingatkan Filemon akan statusnya 
sebagai sesama "hamba" (budak) Tuhan
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kepada Filemon yang kekasih, 
                            teman sekerja kami
kepada Apfia saudara perempuan kita 
kepada Arkhipus, teman seperjuangan 

  kita 
kepada jemaat di rumahmu

Mengapa banyak penerimanya? 
Pembuka

(1) Permohonan Paulus lebih susah ditolak 
(2) Gereja berhak mengurusi relasi pribadi

filia (Yun.) = kasih

Kata "kasih": 
(ayat 1b, 5, 7, 9, 16) 

Struktur Ucapan Berkat
1. Berkat
        Kasih karunia dan 
        damai sejahtera
2. Sumber Ilahi
        dari Allah, Bapa kita dan 
        dari Tuhan Yesus Kristus
3. Penerima
        menyertai kamu

Salam Tradisi Yunani:
chairein -> charis (kasih 
karunia/grace)
Salam Tradisi Yahudi:
shalom -> damai sejahtera
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Perbedaan ucapan syukur dalam surat-
surat Paulus dengan surat-surat 
umumnya pada masa itu:
- Ditujukan pada keadaan rohani, bukan 
  keadaan jasmani
- Selalu ada bagian ini 
  dalam surat-surat Paulus 
  (dan isinya lebih rumit)

Ucapan Syukur (1) 

4  Aku mengucap syukur kepada Allahku, 
setiap kali aku mengingat engkau dalam 
doaku,
5  karena aku mendengar tentang kasihmu 
kepada semua orang kudus dan tentang 
imanmu kepada Tuhan Yesus.
6  Dan aku berdoa, agar persekutuanmu di 
dalam iman turut mengerjakan pengetahuan 
akan yang baik di antara kita untuk Kristus.
7  D a r i  k a s i h m u  s u d a h  k u p e r o l e h 
kegembiraan besar dan kekuatan, sebab 
hati orang-orang kudus telah kauhiburkan, 
saudaraku.

Ucapan Syukur (2) A
P
A

P
E
N
T
I
N
G
N
Y
A
?
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Fungsi Bagian Ucapan Syukur (1)

(1) Fungsi pastoral
Menekankan hubungan antara Paulus 
dengan penerima surat (pendekatan)
(2) Fungsi nasihat (exhortative)
Dalam mengucap syukur, Paulus mendorong 
penerima surat untuk melakukan sesuatu
(3) Fungsi bayangan (foreshadow)
Menyiratkan tema dan isi surat yang akan 
dikembangkan lebih lanjut pada tubuh surat

Di dalam surat-surat Paulus, ucapan 
syukur sering menjadi petunjuk mengenai 
apa yang akan dikembangkan di 
sepanjang isi suratnya:
• "kasih" (ayat 5,9) + "iman" (ayat 5, 6)
• "persekutuan", "terima" (ayat 6, 17)
• "[berbuat] yang baik" (ayat 6, 14)
• "hati" (ayat 7, 12, 20)
• "hibur" (ayat 7, 20)
• "saudara" (ayat 7, 20)

Fungsi Bagian Ucapan Syukur (2)
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4  Aku mengucap syukur kepada 
Allahku, setiap kali aku mengingat 
engkau dalam doaku,
5  karena aku mendengar tentang 
kasihmu kepada semua orang kudus 
dan tentang imanmu kepada Tuhan 
Yesus.
6  Dan aku berdoa, agar 
persekutuanmu  di dalam iman turut                          
mengerjakan pengetahuan akan 
yang baik di antara kita untuk Kristus.
7  Dari kasihmu sudah kuperoleh 
kegembiraan besar dan kekuatan, 
sebab hati orang-orang kudus telah 
kauhiburkan, saudaraku.

Topik Ucapan Syukur 
KASIHIMAN

K
E
B
A
I
K
A
N

 Yun. koinōnia

K
E
S
A
T
U
A
N

HATI HIBUR

S
A
U
D
A
R
A

Pertanyaan Refleksi Bagian 2
1. Jika penganiayaan 
semakin hebat, akankah kita 
tetap menjadi orang Kristen? 
Akankah kita tetap 
memberitakan Injil?
2. Apakah tingginya pengetahuan Alkitab 
seseorang berhubungan dengan 
kedewasaan rohani orang tersebut? 
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Ayat 8-9a, 14: Paulus 
Meminta, Bukan Memerintah
• Paulus tidak menggunakan 
otoritasnya sebagai rasul karena 
ingin Filemon bertindak atas dasar 
kasih, bukan paksaan (bnd. ayat 5 
dan ayat 14)

• Paulus mengerti bahwa Filemon 
menghadapi dilema moral berkaitan 
dengan permintaan ini

Ayat 8-9a, 14: Dilema Moral 
yang Dihadapi Filemon

Sebagai tokoh jemaat, 
Filemon harus murah hati
Tetapi, untuk mengampuni 
budak yang melarikan diri:
• Reputasi di kalangan 
pemilik budak bisa rusak

• Bisa disalahartikan oleh 
budaknya yang lain 

• Kerugian-kerugian lain
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Mengampuni Bukan Hal yang 
Mudah

"Setiap orang berkata 
bahwa pengampunan 
adalah sebuah ide yang 
sangat menyenangkan... 
sampai mereka 
berhadapan dengan 
sesuatu/seseorang yang 
harus diampuni!" 
                  - C.S. Lewis -

Ayat 9b: Keadaan Paulus
• Tua (mungkin sekitar 60 
tahun; bnd. Kis. 7:58)

• Mengalami berbagai 
penderitaan karena 
Kristus (2Kor. 11:23-33)

• Mempunyai "duri dalam 
daging" (2Kor. 12:7-10)

• Dipenjara karena Kristus
Akankah Filemon "tega" menolak permohonan dari 
orang seperti ini?
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Ayat 10a: Permintaan Paulus
• Paulus tidak hanya mau menangani 
doktrin yang tinggi, tetapi juga 
persoalan pribadi dari orang "hina"

• Bnd. teladan dari 
Tuhan Yesus 
yang melayani 
seluruh lapisan 
masyarakat

• Kita bagaimana?

Implikasi Teologis
• Otoritas dan kepemimpinan Kristen: 
dilakukan bukan berdasar paksaan, 
tetapi kasih

• Orang Kristen 
harus 
mengambil 
keputusan 
berdasarkan 
tuntunan Roh 
Kudus, bukan 
keuntungan 
pribadi 
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Permainan Kata 
Ayat 10b-11:
Onesimus -
dahulu memang dia 
             tidak berguna 
bagimu, 
tetapi sekarang 
             sangat berguna 
baik bagimu maupun bagiku

Yun. 
achrēstos 
(useless)

Yun. 
euchrēstos
(useful)

"tanpa Kristus" =
Yun. achristos 
(Christless)

Onesimus berarti "berguna"

Ayat 11:  Injil Mengubah Hidup
Paulus menekankan perubahan hidup 
(transformasi) yang terjadi dalam diri 
Onesimus setelah menjadi orang Kristen
=> Jika demikian, rugikah Filemon untuk 
menerima kembali Onesimus?

Refleksi pribadi:
Sudahkah Injil 
mengubah 
hidupku?
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Ayat 12,13: Perubahan dalam 
Diri Onesimus
• Paulus menyebut Onesimus dengan 
"buah hati" (Yun. splanchna) - Paulus 
sangat menyayanginya

• Onesimus melayani kebutuhan Paulus 
selama dalam penjara

• Dengan demikian, sebenarnya Paulus 
merasa rugi mengirim Onesimus, 
tetapi pemulihan hubungan antara 
Onesimus dengan Filemon jauh lebih 
penting

Ayat 15: Pemeliharaan 
(Providensia) Allah

• "dipisahkan" -> bentuk pasif
 (siapa yang melakukan? Allah)
• Jalan Tuhan tidak terselami (Rm. 8:28)

• Akibat melarikan diri, 
justru Onesimus bisa 
menerima Injil! 

• Bnd. Filemon dengan 
Yusuf (Kej. 50:20)

Filemon 
diminta 
untuk 
memandang 
dengan cara 
pandang 
Allah!
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Ayat 16: Injil Mempengaruhi 
Hubungan Antarsesama
• Onesimus: dari "budak" menjadi 
"saudara yang kekasih" Filemon

Dalam hal ini tidak ada orang 
Yahudi atau orang Yunani, 
tidak ada hamba atau orang 
merdeka, tidak ada laki-laki 
atau perempuan, karena kamu 
semua adalah satu di dalam 
Kristus Yesus (Gal. 3:28)

Pertanyaan Refleksi Bagian 3 

1. Apakah "perubahan hidup" menjadi 
tanda bahwa seseorang benar-benar 
telah menerima Kristus? Apakah orang 
yang benar-benar menerima Kristus 
pasti mengalami "perubahan hidup"?
2. Berikan kesaksian pribadi tentang 
perubahan diri ataupun hubungan 
antarsesama setelah mengenal Injil
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• "Kalau engkau menganggap aku 
temanmu(Yun. koinōnos; Ing. partner) 
seiman..."

• Akar katanya sama dengan persekutuan 
(Yun. koinōnia; Ing. sharing 
[pembagian]) pada ayat 6

• Partnership antara Paulus dan Filemon 
(dalam pengalaman hidup dan 
pelayanan) hendaknya mendorong 
Filemon untuk menempatkan Onesimus 
dalam cara pandang yang benar

Ayat 17: Persekutuan (1)

• Semua argumentasi yang disusun 
Paulus dalam bagian-bagian 
sebelumnya mencapai puncaknya 
(berpusat) pada ayat ini

  => Kebaikan hati yang ada dalam diri  
       Filemon hendaknya diwujudkan 
       dalam hubungannya yang baru 
       dengan Onesimus

Ayat 17: Persekutuan (2)
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• Sebagaimana Allah menerima umat-Nya 
karena Kristus, maka kita pun harus 
saling menerima (bnd. Rm. 5:6-11; 2Kor. 
5:16-21; 2Kor. 2:10)

Ayat 17: Persekutuan (3)

• Persekutuan harus 
diwujudan dalam 
tindakan, jangan 
cuma berhenti di 
pikiran

Ayat 18-19a: Pemulihan Hubungan (1)

• "merugikan", "berhutang" => banyak 
pandangan tentang arti yang 
sebenarnya dari ayat ini (kemungkinan 
besar Onesimus mencuri). Tetapi 
apapun itu, yang jelas Onesimus telah 
merugikan Filemon 

• Paulus siap menanggung kerugian ini 
("hidup baru" [2Kor. 5:17] tidak 
melalaikan kewajiban orang Kristen 
kepada sesamanya)
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Hubungan seperti ini mengingatkan 
kita kepada siapa?

Ayat 18-19a: Pemulihan Hubungan (2)

Sumber: Ilustrasi 
Jembatan 
Keselamatan
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• Filemon "berhutang" kepada Paulus 
karena Pauluslah yang memberitakan 
Injil kepadanya (ayat 19b)

Ayat 19b-20

• Paulus terhibur karena 
apa yang Allah 
kerjakan di dalam 
hidup Filemon 
sekarang terwujud 
dalam hubungannya 
dengan Onesimus 
(ayat 20)

Ayat 21-22: Ucapan Pribadi
• Paulus yakin bahwa Filemon akan 
memenuhi permintaannya (ayat 21a)

=> Bahkan mungkin lebih lagi... (ayat 21b)
Misalnya: membebaskan Onesimus atau 
mengirim Onesimus kembali untuk 
melayani Paulus (bnd. ayat 13-14)

• Paulus berharap dia akan dilepaskan 
dari penjara dan mengunjungi Filemon 
di Kolose (ayat 22)
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Ayat 23-25: Salam Penutup
23  Salam kepadamu 
dari Epafras, temanku 
sepenjara karena Kristus 
Yesus,
24  dan dari Markus, 
Aristarkhus, Demas 
dan Lukas, teman-
teman sekerjaku.
25  Kasih karunia Tuhan 
Yesus Kristus menyertai 
roh kamu!

Nama-nama tersebut juga terdapat dalam salam 
penutup surat Kolose (Kol. 4:10-14), menunjukkan 
kedua surat ini ditulis dalam rentang waktu yang sama

Siapakah mereka?
Epafras: Kol. 1:7; 4:12
Markus: kemungkinan
penulis Injil Markus(Kis. 
12:12)
Aristarkhus: Kis. 19:29
Demas: 2Tim. 4:10
Lukas: Penulis Injil Lukas dan 
Kisah Para Rasul (Kol. 4:14; 
2Tim. 4:11)

Pertanyaan Refleksi Bagian 4 
1. Pikirkan komitmen (relasi dengan 
sesama) yang akan Anda wujudkan 
setelah mengetahui bahwa Kristus 
memulihkan relasi Anda dengan Allah
2. Pikirkan orang-orang yang telah 
mengabarkan Injil kepada Anda dan 
komitmen apa yang akan Anda lakukan 
dalam hidup untuk "membayar hutang" 
ini (Ibr. 13:7a)?
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Apakah Alkitab Mendukung 
Perbudakan? (1)

Mengapa tidak ada 
ayat Alkitab yang 
dengan tegas 
melarang perbudakan, 
malah kelihatannya 
mengizinkan (misal: 
Im. 25:44-46)?

Nsala, seorang budak di Kongo (1940) 
memandangi tangan dan kaki anak 
perempuannya yang dipotong tuannya 

Ingat: Pola pikir (dan budaya perbudakan) zaman 
Alkitab sangat berbeda dengan pola pikir modern. 
Alkitab harus dipahami sesuai konteks pada masanya. 

Keadaan perbudakan masa Romawi berbeda 
dengan perbudakan masa modern:
• Tuan dan budak tidak bisa dibedakan dari ras, 

pakaian, dan pekerjaan (ada budak yang 
berasal dari golongan terpelajar juga)

• Kebebasan tidak menjamin kehidupan budak 
menjadi lebih baik (karena harus mencari 
nafkah sendiri)

• Peran budak sangat vital bagi perekonomian 
sehingga memerdekakan seluruh budak secara 
seketika dapat menjadi bencana ekonomi 
(bagaikan PHK massal)

Apakah Alkitab Mendukung 
Perbudakan? (2)
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Apakah Alkitab Mendukung 
Perbudakan? (3)

6.000 pengikut Spartacus disalib (73 SM)

Langsung melarang 
perbudakan dapat 
mengakibatkan 
pemberontakan 
(banyak korban dan 
Kekristenan 
dianggap subversif) 

Solusi Alkitab: Jika hubungan manusia berlandaskan 
kasih Allah, maka hubungan antara tuan dan budaknya 
pun adalah hubungan kasih (dan sebenarnya bukan lagi 
perbudakan, lih. ayat 16; bnd. Ef. 6:5-9; Kol. 3:22-4:1)

Cara terbaik untuk mengubah budaya 
yang tidak manusiawi adalah mengubah 

hati orang-orang yang melakukannya

21 sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala 
pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 22 
perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa 
nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan (Mrk. 
7:21-22)
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari 
perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang 
jahat mengeluarkan barang yang jahat dari 
perbendaharaannya yang jahat. Karena yang 
diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya (Luk. 6:45)
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II. Belajar Mengampuni
• Mengampuni memerlukan: (1) usaha, 
  (2) doa, (3) waktu, (4) pengorbanan
• Mengampuni bukan berarti: 
  (1) mengabaikan dosa  
  (2) melupakan segala yang telah terjadi

Kita harus mengampuni sesama 
kita bukan hanya untuk sebanyak 
490 (70x7) jenis kesalahan, tetapi 
sebanyak 490 kali untuk satu 
jenis kesalahan.  
                                - C.S. Lewis -

Pengampunan 
bisa melibatkan 
keadilan dan 
hukuman 
(Kol. 3:25)

Penutup
Apa yang terjadi kemudian?
• Alkitab tidak menceritakan apakah 
Filemon memenuhi permintaan Paulus

• Ignatius (martir Kristen abad kedua) 
mengatakan bahwa Onesimus nantinya 
menjadi uskup di Efesus 

Kita semua adalah Onesimus di 
mata Allah. Kita adalah budak 
yang melarikan diri kepada dosa. 
Kita tadinya tidak berharga 
kemudian dibuat-Nya berharga 
karena Kristus (Yes. 53:6). 
                           - Martin Luther -
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Pertanyaan Refleksi Bagian 5 
Berdasarkan makna dari surat ini, apa 
aplikasinya dalam kehidupan sehari-
hari Anda sebagai:

- atasan/bawahan
- orang tua/anak atau suami/istri
- pejabat/aparat penegak hukum
- dll.

(relasikan dengan pergumulan spesifik 
yang Anda hadapi di dunia nyata) 

Sebab Allah mendamaikan dunia 
dengan diri-Nya oleh Kristus dengan 
tidak memperhitungkan pelanggaran 
mereka (2Kor. 5:19a)


