
     

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringkasan Khotbah 
SUMBER PENGHARAPAN DAN BERKAT 

Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, 
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengaharapan. (Roma 15:13) 

Setiap orang membutuhkan pengharapan. Apalagi di zaman now yang sedang sulit ini. Dalam menghadapi kesulitan hidup 
yang paling ditakutkan adalah bukan kesulitan itu sendiri, tetapi hilangnya harapan. Asanya sudah diputus. Jika seseorang 
sudah kehilangan pengharapan, maka orang itu akan sulit di tolong lagi. Dalam keadaan terpuruk, asalkan kita masih 
menyimpan secercah harapan, itu artinya kita masih bisa bangun lagi. Pengharapan adalah kebajikan yang mulia dan penting. 
Bagaimana kita bisa memilikinya? Terutama di zaman di mana hampir tidak mungkin orang berpengharapan? 

Ayat di atas adalah doa Rasul Paulus bagi jemaat di Roma. Kota Roma terkenal sebagai sarang perancang aniaya. 
Melalui beberapa ayat dalam surat Roma, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menghibur jemaat yang sedang dianiaya 
atau yang akan mengalami penganiayaan, supaya tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang telah mati dan 
bangkit kembali. 
I.  ALLAH ADALAH SUMBER PENGHARAPAN DAN BERKAT (Roma 15:13) 

Sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui siapakah yang menjadi sumber pengharapan kita. Bicara sumber 
adalah bicara yang original, asal muasal. Sumber itu harus dapat diandalkan, tidak berubah, dan kekal. Hanya Allah saja 
yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. DaripadaNya-lah segala sesuatu berasal. 
Kalau Allah menjadi sumber pengharapan kita, maka kita akan tenang, karena Allah tidak pernah berubah dan dapat 
diandalkan. Dialah pegangan hidup kita. Yang ada di dalam dunia ini bisa berubah dan akan terus berubah, tidak bisa 
diandalkan.  

Dengan iman kita percaya bahwa Allah adalah sumber pengharapan dan berkat bagi kita. Karena“iman adalah 
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan  dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat”. (Ibr 11:1) Meskipun ada 
kalanya pengharapan dan berkat itu belum datang dalam hidup kita, namun kita percaya bahwa Allah tidak akan ingkar 
janjiNya. Ia tetap setia. Terus beriman dan percaya kepadaNya. “Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada 
Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percayabahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah 
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.” (Ibr 11:6) 

II. PENGHARAPAN BERTUMBUH DI MASA SUKAR (Roma 5:2-4) 
Bagaimana pengharapan itu muncul dalam hidup kita? Jawaban berikut mungkin akan sangat mengejutkan kita. 

Justru di dalam zaman yang sangat sukar, pengharapan boleh tumbuh dengan subur dan kokoh. Rasul Paulus ambil 
contoh Abraham. Abraham justru ketika tidak mungkin lagi untuk berharap mendapatkan anak, Abraham berharap; 
Berharap yang melawan kemungkinan untuk berharap.  Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namum 
Abraham berharap juga dan percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan: 
“Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.”(Rm 4:18) Di tengah-tengah menanggung derita aniaya, justru orang 
percaya menjadi tekun, teruji dan tumbuh dalam pengharapan. “Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada 
kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan 
Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa 
kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan 
pengharapan.” (Rm 5:2-4) 

Karena pengharapan muncul di saat sukar dan aniaya, Rasul Paulus mengingatkan kita harus bermegah dalam 
pengharapan kita. Karena kita dianggap layak untuk menderita bagi dan atau bersama Kristus yang telah terlebih dahulu 
menderita bagi kita. Atau terjemahan Alkitab bahasa mandarin, kita harus bersukacita dalam pengharapan kita. Sukacita 
dan damai sejahtera itulah berkat yang terbesar dalam hidup kita.  

III. ROH KUDUS ADALAH KEKUATAN PENGHARAPAN (Roma 15:13) 
 Bagaimana persisnya proses kejadiannya sampai kesulitan besar justru menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya 

pengharapan? Kesulitan hidup berarti tumbangnya semua pegangan dan andalan dalam hidup. Dan ini memaksa akar-
akar hidup kita masuk makin dalam untuk mencari sumber pengharapan sejati dan terpercaya, yaitu Allah sendiri. Kita 
adalah manusia yang berdosa, lemah dan terbatas, bagaimana mungkin kita bisa menemukan Allah yang adalah sumber 

pengharapan kita? Puji Tuhan！Kita bisa bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi karena apa yang Roh Kudus perbuat 

dalam hidup kita.  “Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh 
Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang 
durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah” (Rm 5:5-6).  

Karena kasih Allah yang ada di dalam diri kita, memenuhi hidup kita melalui kuasa Roh Kudus, maka kita 
mempunyai kekuatan untuk berharap kepada Allah di tengah-tengah himpitan masalah dan kesulitan hidup kita.Oleh 
kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Satu-satunya yang memberikan jaminan bahwa di dalam 
kesulitan hidup sehebat apapun, bahkan sepertinya sudah tidak mungkin berharap lagi, adalah Roh Kudus yang tinggal 
dan berkarya di dalam hidup kita. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, itulah kekuatan pengharapan kita. Amin! 

 
Oleh : Ev. Philip Huang 

 


