Bahan PA 3
FILIPI: YESUS SUMBER SUKACITA
SUKACITA PADA WAKTU TERSULIT
Baca: Filipi 1: 12-30
Minggu, 16 Juni 2013
Pukul 10.00 pagi di Ruang Fireside
Tidak ada hal yang lebih menguji kepercayaan kita selain daripada penderitaan karena
kepercayaan itu.
REFLEKSI PRIBADI:
• Sepanjang sejarah banyak orang telah memberikan hidupnya demi Allah, Negara,
keluarga, idealisme, sahabat, cinta, ilmu pengetahuan, petualangan atau belas kasihan.
Untuk yang mana Anda rela mati? Hal-hal apa yang mempengaruhinya?
• Pada saat apa Anda paling sulit untuk berharap pada Tuhan?
Dalam bacaan ini kita mendapati bahwa Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi dari
penjara. Hal ini memberi perspektif baru terhadap suasana sukacita yang tampak dalam
surat ini. Ketika Paulus sedang menulis surat ini, dia sedang mengalamiu apa yang biasa
kita anggap sebagaio kejadian-kejadian yang mengerikan. Namun, dalam situasi seperti ini
pun hal yang dipentingkan Paulus adalah agar Kristus dipuji. Bacaan ini dapat mengajar
kita bagaimana memuliakan Kristus dalam situasi yang sulit.
• Pengalaman-pengalaman Paulus yang mana yang menurut Anda dapat mematahkan
semangat?

• Mengapa Paulus tidak kecewa dan risau atas pemenjaraannya (ayat 12-14)?

• Bandingkan motivasi dari kedua kelompok yang dipaparkan dalam ayat 15-18.

• Apa yang Paulus maksudkan ketika dia menyatakan “Tetapi tidak mengapa,” dalam ayat
18?

• Bilamana Anda pernah menjadi kritis terhadap motivasi atau cara-cara pelayanan orang
Kristenm lain?
Nasehat apa yang akan Paulus berikan kepada Anda dalam hal ini?
• Apa pertimbangan-pertimbangan Paulus dalam memilih antara hidup dan mati? (ayat 2026)

• Apa yang Anda pelajari tentang hidup yang mempunyai tujuan dari pernyataan Paulus,
“ Karena bagiku hidup adalah Kriustus dan mati adalah keuntungan” (ayat 21)?

• Apa yang dimaksud dengan “hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus ” (ayat 2730)
• Mengapa setiap sikap atau tindakan tersebut demikian penting, terutama dalam keadaan
penderitaan dan penganiayaan?

• Baca ulkang perikop ini (Filipi 1:12-30). Buatlah ringkasan dari berbagai factor yang
dapat merubah keadaan-keadaan sulit menjadi keadaan yang memuliakan Kristus
dan penuh sukacita!

• Sebutkan keadaan yang paling sulit yang sedang Anda hadapi. Bagaimana Kristus dapat
dimuliakan dalam keadaan itu?

Berdoalah agar Kristus dimuliakan dalam keadaan sulit yang Anda hadapi. Berdoa juga
bagi orang-orang Kristen lain di dunia yang sedang dianiaya kerena iman mereka..
SEKARANG ATAU NANTI
Pelajari Roma 8:17-30 untuk memahami lebih mendalam sikap Paulus terhadap
penderitaan.

