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Mzm 20:7 “Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN memberi kemenangan kepada orang yang
diurapi-Nya dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang
gilang-gemilang oleh tangan kanan-Nya.”

Mengikut Yesus tidak menjadi jaminan hidup ini tidak akan ada lagi masalah dan pergumulan.
Justru sebaliknya dalam mengikut Yesus, kita pasti akan mengalami banyak penderitaan
sebab memang itu merupakan harga yang harus kita bayar. Yesus memberikan syarat yang
berat bagi setiap orang yang ingin mengikutiNya yaitu harus bersedia memikul salib dan
menyangkal diri. Akan tetapi, Yesus menjanjikan bahwa Ia akan menyertai dan memberi
kemenangan kepada kita jika kita mau taat dan setia kepada-Nya sampai akhir.

Sejak saya mengalami perjumpaaan dengan Yesus secara pribadi sekitar 16 tahun yang lalu,
banyak kesulitan dan pergumulan yang harus saya hadapi. Sejujurnya saya tidak suka dengan
semua masalah yang diijinkan-Nya terjadi dalam hidup ini. Sejujurnya saya ingin kalau boleh
hidup ini menjadi mudah dan semuanya lancar-lancar saja. Sejujurnya kadang saya iri dengan
orang dunia yang sepertinya mengalami hidup yang lebih enak dibanding saya. Namun setelah
merenung sejenak, saya menyadari bahwa karakter dan hikmat serta tingkat kerohanian yang
saya capai saat ini mustahil bisa saya miliki tanpa melalui semua proses yang menyakitkan
tersebut.
Selain suka berolah raga, saya juga suka menonton pertandingan olah raga dan momen yang
paling saya nikmati adalah ketika sang atlet sedang merayakan kemenangan. Sebuah
kemenangan hanya dapat diraih melalui sebuah pertandingan, tanpa ada pertandingan maka
tidak ada kemenangan. Berbahagialah bila saat ini Anda sedang bertanding dalam sebuah
pertandingan iman sebab itu artinya Tuhan sedang mempersiapkanmu menjadi seorang
pemenang. Jangan menganggap masalah dan pergumulan sebagai sebuah halangan tetapi
anggalah itu sebuah kesempatan untuk meraih kemenangan. Seorang pencundang
memandang masalah sebagai halangan tetapi seorang pemenang menganggap masalah
sebagai kesempatan untuk naik lebih tinggi.
Semakin cepat kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan maka semakin cepat kita
meraih kemenangan. Bila saat ini ada di antaramu yang sedang berbeban berat, serahkanlah
semua beban itu kepada Tuhan. Serahkanlah semua kuatirmu kepada Tuhan maka Ia akan
memelihara engkau. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian ketika kita
melewati lembah kekelaman. Dia telah berjanji akan menyertai dan memberikan kita
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kemenangan yang gilang gemilang. Melalui kematian-Nya di atas kayu salib, Yesus telah
melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan
umum dalam kemenangan-Nya atas mereka. Bangkitlah hai para tentara Tuhan dan raihlah
kemenangan bersama Yesus!
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