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Mazmur 13:1-6 
Ketika kita berbicara tentang ketekunan, maka di 

dalam zaman ini, kita seringkali tidak bisa 

mendapati adanya ketekunan. Kenapa? Karena di 

zaman ini, kita diajarkan untuk tidak tekun; kita 

diajarkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan 

dengan segera dengan instan dan kita diberikan 

segala sesuatu yang kita inginkan itu dengan begitu 

mudahnya. Mazmur ini ditulis oleh orang yang 

sangat berkenan di hati Allah, orang yang sangat 

dikasihi oleh Allah, yaitu Daud. Daud disebutkan di 

dalam Alkitab adalah orang yang berkenan di hati 

Allah dan seluruh rakyat Israel. Di dalam bagian ini 

kita melihat Daud menyampaikan satu perkataan 

yang unik sekali di dalam dua ayat 2 dan 3. Empat 

kali sebutan ‘Berapa lama lagi’. Ketika kita menjadi 

seorang Kristen dan beriman kepada Tuhan, 

mungkin beberapa diantara kita berpikir bahwa 

orang yang beriman dan sungguh-sungguh percaya 

kepada Tuhan, ketika berdoa dan memohon sesuatu 

kepada Tuhan, maka Tuhan akan segera memberi 

jawaban. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa orang 

sekelas Daud sekalipun, tidak segera mendapatkan 

apa yang menjadi permohonannya. Jadi, di sini kita 

bisa melihat ketekunan menjadi hal yang utama. Di 

dalam 5 poin Calvinism, yang biasa disingkat 

dengan TULIP terdapat poin Perseverance of The 

Saints atau ketekunan orang-orang Kudus. Bagian 

ini adalah bagian yang penting. Apa itu ketekunan 

orang-orang Kudus? Ketekunan orang-orang Kudus 

itu adalah ketekunan dari orang-orang yang 

memiliki iman yang sejati di dalam Kristus. Orang 

tersebut tidak akan kehilangan imannya secara total. 

Ada beberapa kekeliruan orang mengerti tentang 

ketekunan orang Kudus. Yang pertama, kita 

seringkali berpikir ketika kita beriman kepada 

Kristus kita mendapatkan jaminan keselamatan di 

dalam Kristus, maka kita dapat berbuat apapun juga, 

dan tetap akan diselamatkan.  Pengertian salah yang 

kedua adalah hal yang mungkin dianggap benar oleh 

sebagian besar orang. Yaitu ketika orang berpikir 

ketika saya berbuat baik itu adalah ketekunan orang 

Kudus. Saya Kristen, saya hanya perlu terus berbuat 

baik, dan perkara saya selesai. Ini pun adalah 

pemahaman yang keliru. Kesalahan yang ketiga 

adalah orang yang berpikir bahwa ketika saya 

menjadi orang Kristen, saya terus tekun beriman 

kepada Kristus, dan segala sesuatu itu akan selalu 

menjadi enak/mudah seperti yang saya inginkan. 

Mereka menjadikan Roma 8:28 sebagai dasar 

pemikiran mereka. Ini adalah tiga kesalahan di 

dalam memahami ketekunan itu. Lalu seperti apa 

atau bagaimana ketekunan itu? berdasarkan Mazmur 

13 ini, maka kita akan melihat bahwa Ketekunan 

bukanlah sesuatu yang mudah, Daud menunjukkan 

akan hal itu dengang mengatakan ‘Berapa lama 

lagi’. Mengapa Daud mengatakan hal itu? Daud 

mengatakan ‘Berapa lama lagi’ itu mengandung 

makna penantian yang sulit. Daud melihat seakan-

akan kondisi yang sulit ini tidak pernah akan 

berakhir. Seakan-akan Tuhan itu benar-benar 

meninggalkan dia. Ada saat-saat tertentu, ada 

momen-momen, dimana kita berpikir bahwa Tuhan 

itu tidak menolong kita. Tuhan itu sudah menjauh 

daripada kita. Tetapi bapak, ibu, saudara sekalian, 

kalau kita melihat bahwa Daud tidak hanya berhenti 

di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat 

yang ketiga, tetapi Daud masuk di dalam ayat yang 

keempat dan kelima, yang merupakan ungkapan hati 

Daud orang yang beriman kepada Tuhan dan orang 

yang tetap berharap kepada Tuhan, meskipun 

tampaknya tidak ada pertolongan. Saya tidak tahu 

berapa banyak diantara kita yang pernah mengalami, 

atau yang sedang mengalami kesulitan, dan doa kita 

belum di jawab, tetapi belajar dari Daud, jangan 

pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Alasan 

pertama bertekun di dalam bacaan ini terdapat Di 

dalam seruan Daud yang dia ungkapkan di dalam 

ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, di sini, kita bisa 

melihat Daud memberikan satu alasan yang jelas 

kepada Tuhan mengapa Tuhan harus menolong dia. 

Bagian ini adalah bagian yang penting. Saat 
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memberikan alasan ia harus mengerti karakter 

Tuhan, Daud harus mengerti akan kehendak Tuhan. 

Orang tidak mungkin dapat memberikan alasan yang 

tepat, jika dia tidak mengerti karakter Tuhan. 

Karakter dari janji Tuhan itu seperti apa? Kalau kita 

melihat hal ini bukan cuma dilakukan oleh Daud, 

tetapi dilakukan oleh banyak orang beriman, salah 

satu contoh yang jelas sekali dilakukan oleh 

Abraham. Ketika Abraham berdoa untuk Sodom di 

dalam Kejadian 18:24-25, Kemudian Kejadian 

18:25. Abraham mengungkapkan alasan yang jelas, 

dia mengerti karakter Tuhan, mengerti janji Tuhan 

yang tidak akan menghukum orang benar bersama-

sama dengan orang fasik. Kita harus melihat doa 

Abraham di dalam Kejadian 18:24-25 itu, di dalam 

konteks Kejadian 18:18-19 janji Tuhan bahwa 

Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan 

melalui Abraham, segala bangsa di bumi akan 

mendapatkan berkat.” Maka berdasarkan janji 

Tuhan itulah, Abraham mau mendoakan orang-

orang Sodom tersebut. Ini bukan seperti doa orang 

pada zaman ini, ketika melihat doa Abraham, lihat 

doa siapa langsung berpikir ‘Oh aku bisa berdoa 

dengan cara yang sama, pasti Tuhan akan menolong 

aku, Tuhan akan menuruti apapun yang aku 

inginkan’, tidak bisa seperti itu. Orang percaya 

ketika berdoa, berharap, dan bertekun itu tidak 

mungkin dapat dilepaskan dari pengenalan akan 

karakter Tuhan dan janji Tuhan. Maka hanya dengan 

kita mengerti karakter Tuhan, kita mengerti janji 

Tuhan dan kita berjuang secara sungguh-sungguh di 

dalamnya itulah yang disebut bertekun. Jadi bapak, 

ibu, saudara sekalian, kembali pada bagian Mazmur 

yang kita baca. Seakan-akan tidak ada pertolongan 

tetapi Daud tetap bertekun memohon kepada Tuhan, 

karena apa? Karena Daud mengenal Karakter dan 

janji Tuhan. Alasan kedua di dalam bagian ini, 

disebutkan ayat yang kelima “supaya musuhku 

jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan 

lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah”. 

Daud memiliki hati dimana dia bertekun itu bukan 

hanya untuk dirinya sendiri, waktu dia bertekun dia 

memperhatikan nasib seluruh umat Tuhan kalau 

sampai hal itu terus terjadi kalau sampai Tuhan itu 

terus memalingkan muka, maka musuh-musuh dia 

orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan 

bersorak-sorak, maka orang-orang yang tidak 

mengenal Tuhan itu akan membuat banyak umat 

Tuhan melihat dan meragukan Apakah Allah itu 

adalah Allah yang hidup? apakah Allah itu ada? 

Apakah Allah yang benar itu mempunyai hati? 

Bagaimana Allah tetap dapat dimuliakan? 

Bagaimana orang percaya itu mengembalikan segala 

kemuliaan bagi Tuhan? Di dalam ketekunan itu, Dia 

tidak berpikir untuk diri kita sendiri. Di dalam 

ketekunan orang percaya kita melihat kepentingan 

yang lebih luas, yaitu apa? Yaitu kepentingan umat 

Tuhan. Kita bertempur melaksanakan apa yang 

Tuhan sudah janjikan, melaksanakan hal-hal yang 

sesuai dengan karakter Allah. Kita boleh bertekun di 

dalam iman kita, supaya apa? Supaya umat Tuhan 

secara keseluruhan juga boleh memandang Allah 

dan juga bertekun kepada Allah untuk tetap berjalan 

di dalam jalan yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, 

yang terakhir di dalam mana kita bisa tetap bertekun 

adalah bahwa kalau kita bertekun kita menyaksikan 

akan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Keluaran 

32:11–12, di sana disebutkan lalu Musa mencoba 

melunakkan hati Tuhan Allahnya. Musa ini orang 

yang kurang ajarkah? Tidak. Musa adalah orang 

yang tekun di dalam imannya. Ketika seakan-akan 

tidak ada pertolongan datang kepada umat Israel, 

maka Musa mencoba melunakkan hati Allah dengan 

alasan yang ia gunakan. Bapak, ibu, saudara 

sekalian, di sini kita melihat alasan yang ketiga 

untuk kita bertekun adalah untuk supaya nama 

Tuhan itu dipermuliakan untuk supaya kita sekalian 

bisa menjadi saksi buat banyak orang. Ketekunan itu 

bukan cuman berkait kepada diri kita sendiri tetapi 

ketekunan itu terkait dengan hal yang sangat luas 

berkait dengan dengan orang-orang di sekitar kita. 

Ketekunan itu bukan satu hal yang simpel ketekunan 

itu adalah suatu hal yang harus diperjuangkan. 

Tetapi juga sekaligus ketekunan itu bukan hal yang 

sempit tetapi ketekunan itu adalah hal yang begitu 

luas. Kemudian kita masuk di dalam ayat yang 

keenam. Di sana di dalam ayat yang ke-6, disini 

Daud melihat ada satu jaminan iman yang dia 

dapatkan meskipun tampaknya segala sesuatu tidak 

sesuai dengan apa yang dia inginkan karena dia 

berharap kepada Kasih setia Tuhan. Kehidupan 

Kristen itu tidak selalu mudah, hidup di dalam iman 

Kristen itu tidak selalu mudah, bahkan banyak hal 

yang mungkin kita tidak akan pernah bisa jawab, 

banyak hal yang mungkin tidak akan pernah kita bisa 

mengerti. Tetapi satu hal yang kita harus ingat yakni 

Kasih setia Tuhan. Saudara sekalian saya ingin 

kembali memperlihatkan kepada kita sampai kepada 

bagian ini kita seringkali sampai kepada kesimpulan 

yang salah. Tadi saya katakan, ya orang yang 

memiliki iman adalah orang yang Tetap berharap 

kepada Tuhan meskipun tampaknya tidak ada 

jawaban dari Tuhan, maka seringkali kita 

mengambil kesimpulan kalau begitu Tuhan itu 

adalah seperti Hakim yang jahat yang sengaja 

menunda jawaban yang sengaja menahan Kasih setia 

Tuhan itu kepada kepada kepada orang kepada 

umatnya, tidak demikian. Kalau kita melihat di 

dalam Lukas 18:1-8 “perumpamaan Hakim yang 

tidak benar.” Membaca ini mungkin kita langsung 

menyamakan Tuhan itu seperti Hakim ini. Tuhan 

berbeda dengan hakim ini, karena apa? Karena 

kuncinya, ada di dalam ayat yang ke-8, Apa 

kuncinya? Kuncinya adalah Tuhan memperhatikan 

apakah ada orang beriman. Tuhan tidak seperti 

Hakim yang lalim itu yang membenarkan si janda 

hanya karena ia merasa dirugikan dan terganggu. 

Tuhan adalah Tuhan yang memiliki Kasih setia yang 

besar, Tuhan akan segera memberikan jawaban 

kepada orang yang memerlukannya. Tetapi yang 

penting di sini ayat yang ke-8 kuncinya Apakah ada 

Iman di bumi? Apakah ada orang percaya ketika 

pertolongan itu diberikan? Apakah ada orang yang 

benar-benar beriman? Maka di sini kita bisa melihat 

bahwa Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita 

sesuai dengan waktu Tuhan. Setelah kita melihat di 

dalam bagian Mazmur pasal yang ke-13 ini, maka 

kita akan melihat beberapa aplikasi yang bisa kita 

dapatkan dari hari ini. Ada tiga aplikasi. Yang 

pertama sebagai orang yang beriman kita harus 

bertekun dan kita harus melihat bahwa ketekunan itu 

adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada 

kita. Ketekunan itu berat, betul ketekunan itu berat, 

ketekunan itu membutuhkan suatu usaha, ketekunan 

itu membutuhkan satu kesungguhan untuk kita tetap 

berada di dalam Apa yang disebut dengan iman 

kepada Tuhan. Ketekunan tidak pernah diberikan 

kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus. 

Ketekunan hanya diberikan kepada orang yang 

sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. 

Ketekunan hanya bisa dilakukan oleh orang yang 

beriman kepada Kristus. karena apa? Karena itu 

bukan karena kemampuan kita. Tetapi ketekunan itu 

karena Allah lah yang memegang tangan kita, yang 

terus menopang kita sehingga kita bisa terus 

bertekun. Inilah alasan mengapa Musa, Abraham 

dan Daud bisa terus bertekun meskipun sulit. 

Kenapa? Karena bukan tangan kita yang memegang 

Tuhan. Tetapi tangan Tuhanlah yang memegang kita 

terlebih dahulu, maka kita dapat merespon. Seperti 

petrus sebelum menyangkal Yesus tiga kali, Yesus 

berkata aku berdoa untuk kamu, tangan Tuhan itulah 

yang memegang kita jadi kita menjalaninya bukan 

dengan keluh kesah kita menjalaninya dengan 

sukacita dan penuh semangat karena kita tahu Tuhan 

sedang menolong kita. Yang kedua dari sudut 

pandang Allah ini adalah ketekunan itu bukan 

berdasarkan kekuatan kita tetapi berdasarkan 

kesetiaan Allah. Allah yang memelihara. Allah yang 

tetap setia. Allah yang memelihara, maka Allah yang 

juga membuat kita dapat bertekun di dalam iman 

kita. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus 

melihat ketekunan adalah usaha mereka sendiri 

untuk dapat mendekat kepada Tuhan, yang mereka 

sebut ketekunan adalah bagaimana aku bisa 

sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan syukur-

syukur Kalau tuhan bisa memandang aku. Allah buat 

mereka adalah Allah yang duduk di surga Allah yang 

akan menghukum jika tidak setia. Hanya di dalam 

Kekristenan kita bisa melihat bahwa Allah yang 

setia, Allah yang memelihara, Allah yang menolong, 

itu bukan sekedar slogan tetapi itu adalah realita 

ditunjukkan di dalam Kristus. Ia datang ke tengah-

tengah dunia untuk menolong kita. Di dalam 

kelemahan yang kita benar-benar tidak mampu atasi 

di dalam diri kita sendiri yaitu untuk keluar dari 

belenggu dosa untuk menang dari atas maut. Yang 

ketiga kita melihat bahwa orang percaya itu bertekun 

dalam imannya dengan pengenalan yang benar akan 

Allah. Jadi yang ketiga bagaimana kita bertekun 

dalam iman kita di dalam pengenalan yang benar. 

Sekali lagi ketekunan itu bukan berbuat semau kita, 

ketekunan itu bukan berbuat menurut apa yang kita 

anggap baik, ketekunan itu bukan berarti kita 

berbuat segala sesuatu menurut kepentingan kita. 

Ketekunan itu pemberian istimewa dari Allah. 
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