
(2 Korintus 12:7-10)



BANYAK ORANG MAU UBAH DUNIA!  
TAPI MEREKA TIDAK TAHU MULAI DIMANA?  
BAGAIMANA CARANYA?



Dan pada saat kita mulai bergerak, kita akan
merasa lemah dan tidak sanggup
- dan saat itu Tuhan akan hadir dalam kuasa-Nya!

Karena waktu kita bergerak
didalam kelemahan kita, 
Tuhan juga bergerak didalam
kelemahan kita!



Kita perlu suatu generasi yang mau bangkit dan 
melebihi batas-batas kemampuan

Setiap generasi belajar dari generasi
sebelumnya dan biasanya meneruskannya dari
generasi yang lalu itu.  Tapi diperlukan suatu
generasi yang tidak terikat dengan tradisi dari
generasi lalu – yang mau mimpi gila dan mau
menjalankan mimpi itu!



- Generasi Transformasi Akhir Pandemi (TAP)
- Transformasi Pujian/penyembahan ; 
Transformasi Doa ; Transformasi Komunitas

Tidak bisa tunggu
generasi berikut!  
Harus ada
kebangkitan sekarang!
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7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena
penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku
diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang
utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan
meninggikan diri.

8. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada
Tuhan, supaya utusan Iblis itu mundur dari padaku.



1.Kelemahan kita diizinkan oleh Tuhan.  (2 Kor. 12:7)
- Apa yang kita rasa sebagai kebutuhan sebetulnya jauh

beda dengan apa yang kita perlu.
- baik untuk pribadi maupun untuk pelayanan

- Kita nyanyi “Yesus adalah segala-galanya bagiku”
- tapi kita tidak tahu itu benar sampai semua yang lain 

diambil dan kita tinggal sendiri dengan Tuhan.

- Apa saja yang membuat saya berseru kepada Tuhan ada
baik

- Apa saja yang mebuat saya lari kepada Tuhan ada baik
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9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih
karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka
aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus
turun menaungi aku.

10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, 
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam
penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. 
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.



2. Kelemahan kita mengajarkan kita tentang Kasih Karunia
(ayat 9a)
- Kita dibawa keluar dari daerah nyaman
- Dan baru disitu kita dapat melihat Tuhan hadir dan 

bergerak!

- Ada dua prinsip yang kita harus jalani:
- Kita bersiap2 seolah-olah semua bergantung pada kita
- Kita bergerak seolah-olah semua bergantung pada Tuhan

- Kita perlu kasih karunia untuk keselamatan
Kita juga perlu kasih karunia untuk setiap langkah hidup
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3. Respons kita terhadap kelemahan adalah KUNCI yang 
membuka kenyataan pertolongan Tuhan dalam hidup kita.  
(ayat 9b-10)
- Pertanyaan -> “Apa rahasia seseorang dapat menerima

berkat yang berlimpah2 dari Tuhan?”
Jawab -> “Dia harus belajar menerima kerugian dulu, 

baru dia dapat menerima kelimpahan.”

- Kuasa Tuhan menaungi siapa?  
- Orang2 yang sangat rohani?  Tidak.
Orang2 yang responi proses Tuhan dalam hidupnya dengan
benar



Apa yang dulu buat kita takut atau gelisah tidak lagi dapat
pengaruhi!

- saya akan senang didalam kelemahan !

- saya akan bermegah atas kelemahan !

- SAYA AKAN BERGERAK DIDALAM KELEMAHAN

- Saya akan ketemu Tuhan didalam kelemahanku!
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