
BAHAN PA 
Minggu, 15 September 2013 

Pukul 10.00 AM Di Ruang Fireside 
 

6 
BERSUKACITALAH DI DALAM TUHAN 

 
Filipi 3: 1-11 

 
Saint John of the Cross pernah menyatakan “Sukacita yang merupakan ciri dari seorang 
Kristen bukanlah penolakan atas air mata, melainkan pengukuhan atas hal-hal yang lebih 
mendalam daripada airmata.” 
 
REFLEKSI PRIBADI: 
• Kenanglah hari yang paling penuh sukacita dalam hidup Anda. Apa yang membuatnya 

begitu penuh dengan sukacita? 
• Faktor-faktor apa, dalam batas penguasaan Anda, yang menghalangi hari-hari Anda 

penuh sukacita? 
 
Dalam ayat-ayat ini Paulus membandingkan kehidupan lamanya yang penuh kesedihan 
dengan kehidupan barunya yang penuh dengan sukacita, dan ia mengajak kita untuk 
bersukacita bersamanya. 
 
• Menurut Paulus, apa yang dapat membawa sukacita dan apa yang merusak sukacita? 

 
 

• Seperti apa Paulus yang “lama” itu sebagai seorang teman (ayat 4-6)? 
 
 

• Mengapa Paulus begitu keras memberi peringatan menentang cara hidup seperti yang 
dimilikinya dahulu (ayat 2-3)? 

 
 

• Apabila teman-teman Anda memberikan referensi dalam surat lamaran pekerjaan Anda, 
apa yang akan mereka katakan untuk meyakinkan calon atasan yang baru bahwa 
Anda adalah orang yang baik? 

 
 

• Mengapa Paulus menganggap riwayat hidupnya (dan riwayat hidup Anda) sebagai 
sampah (ayat 8)? 

 
 

• Dalam ayat 6 Paulus membicarakan tentang kebenaran legalistic, yaitu kebenaran yang 
didasarkan pada hukum dan peraturan. Orang-orang Kristen zaman sekaran masih 
mendapat tekanan untuk mempertahankan legalisme-legalisme semacam apa? 

 
 

• Bagaimana legalisme-legalisme itu menghalangi pengenalan akan Kristus dan sukacita 
dalam Tuhan? 

 
 

• Bagaimana Paulus “baru” berbeda dengan yang “ lama” (ayat 7-11)? Bagaimana dasar 
keyakinannya berubah? 

 



 
• Apakah tujuan hidup Paulus? 

 
 

• Bagaimana penderitaan dan kematian membantu kita untuk semakin mengenal Kristus 
(ayat 10)? 

 
 

• Bagaimana Anda telah berkorban demi mengikuti Kristus? Bagaimana pengorbanan 
Anda membawa sukacita dalam kehidupan Anda? 

 
 

Berdoalah agar Anda dapat mengalami kehidupan yang penuh sukacita yang berasal dari 
hubungan yang benar dengan Yesus Kristus. 
 
Sekarang atau Nanti 
Paulus memakai kata-kata sukacita berulang kali dalam kitab Filipi. Baca Filipi 1:4, 18; 2:2, 
17; 3:1; 4:1,4,10 untuk menyelidiki alasan-alasan Paulus untuk bersukacita. Alasan apa lagi 
yang dapat Anda temukan untuk bersukacita? 
 


