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"Hidup Suci Dalam Penantian 
Hari Kristus"

Filipi 1:3-11

"Bersukacitalah dalam penderitaan mengikut Tuhan.
Tuhan akan membukakan jalan bagi semua masalah-

masalah anda dengan cara yang menakjubkan. Tetaplah
berdoa dan bersyukur."
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Latar belakang:

Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dipenjarakan di Roma, mereka mengirim
salah satu anggota mereka (Epafras) untuk membawa uang untuk Paulus. Lalu
Paulus menulis surat terima kasih ini kepada jemaat Filipi. Dalam surat ucapan
terima kasih ini, ia juga menambahkan nasihat yang berguna bagi mereka,
mendorong mereka untuk Bersukacita dalam penderitaan/penganiayaan mereka.

Meskipun gereja Filipi miskin dan teraniaya, mereka mendukung Paulus dengan
memberikan dukungan keuangan dalam beberapa kesempatan (Filipi 4:10-19).

Gereja Filipi adalah gereja pertama yang didirikan di Eropa (di Yunani) pada
perjalanan pelayanan Paulus yang kedua.

Meskipun Paulus tinggal dalam waktu yang sangat singkat di kota ini sebelum dia
dijebloskan ke dalam penjara dan diminta untuk meninggalkan kota (semua
peristiwa ini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 16), gereja ini menjadi gereja yang
sangat kuat meskipun banyak mengalami penganiayaan.

Tema seluruh surat ini adalah “sukacita dalam penderitaan.” Kata
“sukacita/kegembiraan” ditemukan 16 kali dalam surat pendek ini.

“Aku mengucap syukur
kepada Allahku setiap kali
aku mengingat kamu. Dan

setiap kali aku berdoa
untuk kamu semua, aku

selalu berdoa dengan
sukacita.”

Ayat 3 - 4:

Meskipun Paulus menderita di penjara Romawi, dia bersukacita karena dia tahu
bahwa karena Injil dia telah diampuni dari segala dosanya, Paulus adalah anak
Allah, dan diberikan janji-janji kasih Allah yang besar untuknya bahkan ketika dia
berada di penjara, dan dijamin akan masa depan yang cerah dalam kekekalan.
Ketika kita telah menerima kabar baik tentang keselamatan kita, kita bisa bahagia
bahkan ketika ada hal-hal yang tidak baik di sekitar kita karena ada kedamaian di
hati kita bahwa Tuhan akan menjaga kita bahkan dalam penderitaan kita. 
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Dan bahkan saat segala sesuatunya
tampak tidak berjalan dengan baik, kita
yakin bahwa Tuhan memiliki rencana
yang lebih baik bagi kita daripada hanya
memberi kita kehidupan yang baik dan
nyaman sekarang. Tuhan mungkin
mengizinkan ada penderitaan dalam
kehidupan kita saat ini untuk
mempersiapkan upah yang lebih besar
bagi kita dalam kekekalan!

Gereja Filipi telah memberikan uang kepada Paulus untuk mendukung
pelayanannya sejak “hari pertama” mereka menerima Injil dari Paulus.

Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat pribadi kita, yang mati
untuk segala dosa kita, kita juga menerima roh kudus di dalam hati kita sebagai
pasangan kita. Dan kita yakin bahwa, saat kita melakukan yang terbaik untuk
menaati Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita menjadi semakin serupa dengan
Yesus Kristus.

“Aku mengucap syukur kepada Allahku karena
persekutuanmu dalam Berita Injil mulai dari

hari pertama sampai sekarang ini.”

Ayat 5: 

“Akan hal ini aku yakin
sepenuhnya, yaitu Ia, yang

memulai pekerjaan yang baik
di antara kamu, akan

meneruskannya sampai pada
akhirnya pada hari Kristus

Yesus.

Ayat 6: 
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“Memang sudahlah sepatutnya aku
berpikir demikian akan kamu semua, sebab

kamu ada di dalam hatiku, oleh karena
kamu semua turut mendapat bagian
dalam kasih karunia yang diberikan

kepadaku, baik pada waktu aku
dipenjarakan, maupun pada waktu aku

membela dan meneguhkan Berita Injil.”

Paulus percaya bahwa “sudahlah sepatutnya” untuk percaya bahwa Roh Kudus ada
di hati mereka karena dia melihat dengan jelas bukti kasih Kristen yang sejati
dalam hidup mereka, yaitu, mereka bersedia disamakan dengan Paulus meskipun
dia dianggap sebagai penjahat oleh pemerintah Romawi karena imannya kepada
Yesus Kristus. Selain itu, mereka rela berkorban memberikan uang kepada Paulus
meskipun mereka sendiri sangat miskin. Ini menunjukkan bahwa hati mereka telah
diubahkan karena mereka telah menerima Yesus sebagai penyelamat pribadi
mereka. Dengan kata lain, mereka bukan Kristen KTP belaka.

Ayat 7: 

 “Sebab Allah adalah
saksiku betapa aku
dengan kasih mesra

Kristus Yesus
merindukan kamu

sekalian.”

Ayat 8: 

Kita mungkin lemah tapi pasangan kita kuat! Jika kita berupaya sendiri untuk
menjadi orang Kristen yang lebih baik, kita akan gagal tetapi dengan bantuan
pasangan kita, kita akan berhasil.

(Filipi 2:13 
“karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik
kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya.”). 



“penuh dengan buah kebenaran yang
dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk

memuliakan dan memuji Allah.”
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Meskipun orang Kristen Filipi benar-benar dilahirkan kembali dan memiliki roh
kudus di dalam hati mereka, mereka memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan
pengetahuan mereka akan Tuhan dengan membaca dan mempelajari Alkitab
sehingga mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang
Tuhan suka dan tidak suka. Ketika kita tahu apa yang Tuhan suka, kita akan
“menyetujui” hal-hal yang disukai-Nya. Dan ketika kita mengetahui apa yang tidak
disukai Tuhan, kita juga akan menolak hal-hal yang tidak disukai-Nya. Ini adalah
cara untuk menjadi “murni dan tidak bercacat untuk hari Kristus.”

Ayat 11: 

Ketika kita benar-benar percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi kita,
maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita untuk berhasrat membaca firman
Tuhan, dan saat kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mempelajari firman
Tuhan, hidup kita akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus.
Dan kehidupan yang berubah ini “yang dipenuhi dengan buah kebenaran” akan
membawa kemuliaan bagi Tuhan, berkat bagi orang lain dan juga sukacita dalam
hati kita.

“Dan inilah doaku, semoga
kasihmu makin melimpah dalam

pengetahuan yang benar dan
dalam segala macam pengertian,

sehingga kamu dapat memilih
apa yang baik, supaya kamu suci
dan tak bercacat menjelang hari

Kristus,”

Ayat 9-10: 

Paulus sangat mengasihi mereka karena mereka adalah anak-anak rohaninya yang
diperolehnya melalui pemberitaan Injil kepada mereka. Kita mungkin memiliki
beberapa anak biologis tetapi sebagai orang Kristen kita dapat memiliki banyak
anak rohani dengan membagikan Injil kepada orang-orang. Jika kita telah setia
untuk mengkhotbahkan Injil, kita akan menjadi “bapa” bagi banyak banyak anak
rohani di Kekekalan.
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Pastikan bahwa Anda telah memercayai Yesus Kristus sebagai penyelamat pribadi
Anda.
Bekerja samalah dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati Anda dan akan
memberi Anda kerinduan akan firman Tuhan. Mulailah membaca Alkitab sekarang!
Berdoalah agar Tuhan memberi Anda pengertian tentang firman Tuhan dan
kemauan untuk menaati firman Tuhan.
Kemudian bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia mengubah hidup Anda dari
kekhawatiran dan ketakutan menjadi sukacita bahkan di tengah-tengah dunia
yang penuh dengan masalah.

1.

2.

3.

4.

Kesimpulan.

Cara hidup suci adalah:

Marilah kita semua menjalani kehidupan seperti Kristus yang penuh sukacita sambil
kita menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ketika kita akan bertemu muka
dengan-Nya dan menerima upah total kita.

“Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan; sekali lagi kukatakan,
bersukacitalah.” Filipi 4:4
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