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PRINSIP 
1. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar yang tidak bisa Allah pakai. 
2. Kegagalan kita "ditelan" oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan tidak batalkan panggilan kita (anak Allah, rekan sekerja 
Tuhan) karena kegagalan kita. 
3. Kita tersembunyi di dalam Kristus. Kita menjadi satu dengan kematianNya dan kebangkitanNya. 
 
APLIKASI 
1. Jangan terus terpuruk dalam kegagalan kita. Move on. Kita begitu disayangi Tuhan sampai Dia rela mati. 
2. Pandang kegagalan sebagai cara Tuhan untuk mendewasakan kita dan bukti kasihNya yg begitu besar bagi kita. 
3. Gunakan pengalaman kegagalan kita untuk melayani orang-orang yang juga mengalami kegagalan, supaya mereka 
bisa mengenal kasih karunia Tuhan. 
 
PERTANYAAN 
1. Apa arti kegagalan untuk Anda? 
 
2. Sharingkanlah bagaimana Anda menghadapi kegagalan yang pernah/sedang dialami : 
- Apa yang terjadi/apa penyebabnya 
- Siapa saja yang terlibat di dalamnya 
- Bagaimana pengaruhnya terhadap diri Anda dan orang-orang yang Anda kasihi 
- Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk cara berpikir 
Anda tentang Tuhan 
 
3. Setelah mendengar Firman ini, sikap seperti apa yang ingin Anda bangun agar Anda bisa merespon dengan benar 
saat menghadapi kegagalan? 
 
*Saling mendoakan bersama anggota HOME 
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Seorang pria paruh baya menggagalkan usaha bunuh diri seorang wanita yang hendak meloncat dari sebuah 
jembatan ke jurang. Di pinggir jembatan, si wanita bercerita bahwa ia ditinggalkan keluarga dan kekasihnya 
akibat hamil di luar nikah. Si pria ternyata tidak lebih baik keadaannya, ditinggal istri, terlilit utang, dan kini 
kecanduan obat terlarang. Mereka terdiam karena tidak bisa saling menolong. Keesokan harinya keduanya 
ditemukan di dasar jurang dalam keadaan sudah menjadi mayat karena merasa hidupnya sudah buntu. 

Life can be so depressing. Suatu saat dalam hidup ini, kita akan mengalami depresi. Bagaimana kita meresponinya?  
 

Ketika kita masuk ke dalam titik Point of No Return: 
 

1| Tidak Ada Kegagalan Terlalu Besar yang Tak Bisa Allah Pakai 
There Is No Failure Too Great That God Can’t Use 

 

• Nama Simson di dalam bahasa Ibrani berarti kuat, terhormat (powerful, honorable). 

• Simson berasal dari suku Dan yang memiliki arti judge, govern/ hakim. Musa telah menubuatkan bahwa suku 
Dan akan menjadi pemimpin (adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan – Ulangan 33:22) 

• Simson merupakan nazir Allah, orang pilihan Tuhan (born the chosen) yang dari sebelum kelahirannya sudah 
disebutkan akan menjadi orang besar. Kelahirannya merupakan jawaban dari Tuhan atas doa umat Israel.  

• Terkenal karena kekuatan manusia super yang dimilikinya, Simson menjadi hakim ke-15 (hakim terakhir) 
sebelum Bangsa Israel kemudian dipimpin oleh seorang raja. Simson memimpin selama 20 tahun dengan cara 
yang tidak ortodoks (= melanggar hukum) sehingga lebih cocok disebut vigilante daripada pahlawan.  

 

Simson bukan orang yang dapat mengendalikan dirinya: 
- Di dalam perjalanan mengunjungi calon mempelainya, Simson mencabik-cabik seekor singa yang menyerang. 
- Saat marah terhadap ayah mertuanya, Simson mengikat ekor 300 rubah yang ditangkapnya, lalu rubah-rubah 

itu dilepaskan di ladang orang Filistin setelah ekornya terlebih dahulu dibakar.  
- Simson mampu membunuh 1000 orang Filistin dengan bersenjatakan sebuah tulang rahang keledai.  
- Saat Simson dikurung di dalam kota, Simson mengangkat kedua daun pintu gerbang kota yang terbuat dari kayu 

solid setinggi ruko 3 lantai dengan engsel logam yang ditanam sangat dalam. Pintu gerbang itu ditaruh di kedua 
bahunya, dibawanya berjalan dari Hebron ke Gaza (sejauh 64km) hanya untuk dibuang. 

 

Kejatuhan Simson adalah saat ia melakukan apa yang dipandang baik dalam pandangannya sendiri (whatever right 
in his own eyes). Karena cintanya kepada wanita Filistin bernama Delila, ia kehilangan rambutnya, kekuatannya, dan 
kedua bola matanya. Untuk pertama kalinya di dalam hidupnya Simson masuk penjara, dirantai, dan disiksa. 
Nama Simson berarti kuat, tapi apalah Simson tanpa kekuatan? Saat dia kehilangan kekuatannya, dia kehilangan 
dirinya. Failure paling menyakitkan adalah when we fail at something we’re best at. Dan Tuhan hajar kita di sana 
karena di sanalah berhala kita bertakhta. Jadi saat Simson berpikir dia kuat, kekuatannyalah yang hilang. 
 

Sebagai manusia, kita kerap mengalami kegagalan. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita akan gagal/ jatuh? Mengapa 
Tuhan tidak mencegahnya? Tuhan ‘kan Maha Kuasa dan Maha Tahu.  
Tidak ada kemenangan, tragedi, dan kegagalan kita yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu kejatuhan kita, tetapi Tuhan 
juga tahu transformasi kita – karena Dia sendirilah yang mengerjakan transformasi itu dari dalam ke luar. Jadi 
sebagaimana Tuhan tahu setiap moment di dalam hidup Simson, demikianlah Tuhan tetap pakai Simson.  
 

Saat kita pertama kali datang kepada Kristus,  
kita sadar bahwa kasihNya cukup besar untuk menerima kita apa adanya, seburuk apa pun kita.  
Saat kita mengenal Kristus lebih dalam,  
kita sadar bahwa kasihNya terlalu besar untuk membiarkan kita tetap apa adanya, sebaik apa pun kita. 
Pengenalan yang pertama membuat kita lari kepada Kristus; pengenalan yang kedua membuat kita menjadi serupa Kristus. 
~ Prof. Sen Sendjaya  

Kita sudah berlari kepada Yesus, kita sudah memiliki kebenaran Tuhan dan Juru selamat di dalam kita, namun kita 
semua bersama-sama perlu terus belajar untuk dapat menjadi serupa dengan Dia (Christ likeness). 



2| Kegagalan Kita Ditelan oleh Kuasa Roh Kudus 
Our Failure is Overcome in the Power of the Holy Spirit 

 

Setelah ditipu dan diperdaya, Simson membuka rahasia kekuatannya, akibatnya Simson kehilangan segalanya. 
Sebagai the most wanted person and the most hated person di seluruh Filistin, Simson yang tadinya liar dan perkasa, 
setelah matanya dicungkil dan dirantai, kini menjadi hewan yang buta dan lemah. 
Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Simson. Seiring waktu, rambut Simson kembali tumbuh, dan saat itulah 
bangsa Filistin mengadakan perhelatan besar. Di dalam kuil Dagon yang bangunannya disangga oleh pilar besar, 
berkumpullah 3000 orang raja-raja daerah, imam-imam kuil Dagon, para jendral, tokoh terpandang, wanita terkaya, 
dan semua pemimpin terkemuka Filistin untuk menonton dan menghina Simson. 
  

Hakim-hakim 16:30  
Berkatalah Simson: "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka 
rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu 
matinya itu lebih banyak dari pada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. 

 

Melalui doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Simson memohon satu kekuatan terakhir, satu kesempatan untuk 
kemenangan terakhir. Tuhan mendengarnya dan pada hari itu dia membunuh 3000 orang di Kuil Dagon. Ini karya 
terbesar (the greatest achievement) selama hidup Simson yang terjadi di hari terakhir hidupnya. Dia menggenapkan 
tujuan dia lahir (fulfilled his destiny) sebagai nazir dan hakim, yaitu: menyelamatkan orang Israel dari Bangsa Filistin.  
 
 

Sekarang kita mengenal budaya cancel (cancel culture), tetapi Tuhan tidak mengcancel Simson. 
Jadi jika kita merasa gagal, merasa telah mengecewakan Tuhan, merasa terikat oleh masa lalu / beban lama, Simson 
mengajarkan bahwa: yang menebus kegagalan kita bukanlah sesuatu dari dalam diri kita, entah itu kepandaian atau 
koneksi kita; melainkan panggilanNya atas kita yang tidak Dia batalkan – karena kegagalan kita tidak Allah biarkan 
begitu saja, kegagalan kita ditelan oleh kuasa Roh Kudus. 
 
 

1 Korintus 15:55,57 
55 Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 
57 Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.  

 

Tidak ada kegagalan atau kekalahan kita yang terlalu dalam yang Allah tidak bisa pakai. Mengapa? Karena seperti 
yang dikatakan di dalam Korintus: walaupun di saat kita terpuruk, kekalahan tidak berkuasa atas kita.  
 

Apa yang ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan;  
apa yang ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan.  
 

Inilah kisah hidup kita. Jadi kita tidak kalah terus, kita juga bukan biasa-biasa saja, atau yang hidup sebentar lalu 
hilang – karena Tuhan memberikan kemuliaan yang sangat besar kepada kita. 
 
 

Pernahkah saat kita berdoa, memanggil Yesus, kita merasa tidak tersambung denganNya. Tetapi sebenarnya itu 
hanya perasaan kita saja. Atau saat kita mengaku dosa, lalu Tuhan marah dan mengungkit-ungkit masa lalu? 
Allah kita adalah God of the second, third, and fourth chance… yang sabaaar sekali sama kita, memberikan kita lagi 
dan lagi jalan keluar.  
Mengapa? Apakah Allah sudah kompromi? Karena melihat manusia yang walaupun sudah dibanjiri air bah dan 
dihujani hujan belerang, tetap saja begitu; sehingga merevisi peraturan surga agar manusia bisa diizinkan masuk? 
Tidak, Tuhan Maha Adil, standarNya tinggi. Kalau Tuhan ketat di dalam keadilanNya, sekarang kita pasti sudah binasa 
karena dihajar setiap kali kita melakukan dosa. Kita tidak akan bisa diterima olehNya.  
 



Jadi mengapa Tuhan Yesus selalu bisa mendengar doa kita? Mengapa Tuhan selalu memberikan kita kesempatan? 

 
Kolose 3:3  
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 
 
Roma 6:5  
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama 
dengan kebangkitan-Nya. 

 

- Karena saat kita berdoa kepada Allah Bapa, yang Bapa sambut adalah Kristus; dan kita ada bersama dengan 
Kristus, kita yang kecil tersembunyi di dalam Kristus yang besar.  

- Bukan hanya itu saja, kita yang telah menjadi satu di dalam kematianNya, kita juga menjadi satu di dalam 
kebangkitanNya. Kita bukan merayakan Yesus yang mati, kita merayakan Yesus yang bangkit. Saat Dia bangkit, 
kita pun ikut bangkit. Kita ditarik, dipaksa oleh kekuatan Allah, kita ada di dalam Dia. 

 
 

Kita bisa diterima apa adanya karena:  
 

Yohanes 17:22a  

Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku 
 

Kepada kita yang hidupnya tersembunyi di dalam Kristus, Yesus memberikan kita kemuliaan.  
Kemuliaan yang seperti apa? Kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus. 
Seberapa besar kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus?  
Tentu saja sangat besar. Yesus adalah anakNya sendiri, Raja dari segala raja, Takhta dari segala takhta. 
Jadi kemuliaan yang Yesus berikan kepada kita adalah kemuliaan yang amat besar, amat agung. Akibatnya kita lepas 
dari ikatan, lepas dari kungkungan, dan lepas dari kebodohan – dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. 
 
Apa yang Injil lakukan bagi kita? 
- Orang yang mengaku lemah datang ke Gereja, berpikir untuk mendapatkan penguatan. Namun pengakuan itu 

terlalu sepele. Injil memberi tahu bahwa kita bukan terlalu lemah, kita bukan perlu dikuatkan, melainkan kita 
ini bobrok, hancur, pikiran kita jahat. 

- Di sisi lain, banyak orang datang kepada Tuhan untuk dihibur, untuk mendapat siraman rohani atau suplemen 
rohani. Namun permintaan kita itu terlalu sepele. Injil memberi tahu kita bahwa salib Kristus bukan hanya 
memberikan kita kekuatan tetapi kita dirombak total, diperbaharui 100%, Yesus direproduksi di dalam kita.  

Baik pengakuan maupun permintaan kita terlalu sepele.  
 
Kita, saking bobroknya, sampai-sampai Yesus sampai harus mati bagi kita. Karena kalau kita tidak sedemikian 
bobroknya, Tuhan cukup hanya dengan mengirim malaikat untuk mati. Tetapi karena begitu sayangnya Yesus kepada 
kita, kita begitu dicintai, maka Yesus rela mati bagi kita. Yesus harus mati bagi kita agar kita selamat. (Sen Sendjaya, 

Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, hlm. 48). Itulah yang Injil lakukan bagi kita. 
 
Simson, yang meskipun berdosa, dia menyelamatkan Israel melalui kematiannya. Simson menggambarkan Kristus 
yang tidak berdosa, menyelamatkan seluruh dunia melalui kematianNya. Yesus sayang dan peduli kepada orang-
orang yang broken. 
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SONG LIST 
1. Tiba Saatnya (Sidney Mohede) 
2. King of Kings (Hillsong Worship) 
3. Sungguh Indah (Robert & Lea) 


