
KEMENANGAN BERUNTUN SEORANG PEMENANG 

 

Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. (Ayub 

23:10) 

Ayub adalah bintang yang bersinar di kerajaan. Namun, di belakang bintang itu banyak bekas 

luka. Namun dia tidak pernah berhenti ketika hidup itu kasar dan keras. Dia mengalami 

kesulitan dan dia dihargai karena iman dan kesabarannya di dalam Tuhan (Yakobus 5: 7-11). 

Menurut kesaksiannya sendiri di Bab 23, dia tidak bisa merasakan Tuhan dalam urusannya. Dia 

harus percaya Tuhan di luar kelima indranya. Dia harus berjalan dengan iman. Rahasia imannya 

adalah asupan makanan sehari-hari dari firman Tuhan (ayat 12). Firman Tuhan adalah pupuk 

bagi imannya kepada Tuhan. Memang, iman adalah lambang setiap pemenang di dalam Kristus. 

 

Dalam kitab Tawarikh masa lalu Israel yang gemilang, ada tiga raja terkenal, yaitu Raja Saul, 

Daud dan Salomo. Raja Saul adalah seorang pemuda yang tinggi dipenuhi karisma namun jelas 

tidak memiliki keberanian. Dia lebih takut manusia daripada Tuhan. Dia gagal. Raja Daud adalah 

pria yang luar biasa. Dia telah mengalami banyak kesulitan dan kesengsaraan dalam hidup. Dia 

memiliki keberanian moral yang luar biasa. Dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik. 

Raja Salomo lahir dengan sendok perak. Dia hidup dalam kemewahan, mewarisi kemakmuran 

dari pemerintahan ayahnya. Dia mulai dengan baik tetapi menyelesaikan hidupnya dengan 

mengerikan. 

 

Ketiga raja ini dapat disamakan dengan 3 jenis pendaki gunung, yaitu, orang yang gampang 

menyerah, orang yang mendaki (pendaki), dan orang yang berkemah. Raja Saul adalah orang 

yang gampang menyerah yang tidak pernah bertekun dalam imannya. Dia pingsan ketika 

melihat orang-orangnya meninggalkan barisan. Dia berkompromi dengan integritas, tidak 

menunggu kembalinya Nabi Samuel dan tetap melakukan hal-halnya sendiri untuk 

menenangkan manusia. Ketidaktaatannya menyebabkan dia kehilangan kerajaannya, sehingga 

tidak pernah bisa mencapai puncak gunung untuk memaksimalkan destinynya. 

Kemudian kita memiliki seorang kesayangan Tuhan, Raja Daud. Dia adalah berlian karbon kasar 

yang dipoles dalam pencobaan dan kesulitan di perjalanan hidupnya. Dia hancur dan dipoles. 

Dia mewakili seorang pendaki ulet yang tidak pernah menyerah pada tujuannya. Ia seorang 

yang tangguh, pemikir dengan iman yang sangat kuat, yang tidak pernah membiarkan rintangan 

menghalangi jalannya untuk naik ke puncak. Dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan 

melakukan tindakan-tindakan yang hebat untuk Tuhan. 



 

Akhirnya, kita masuk ke masa kemakmuran pemerintahan Raja Salomo. Dia adalah raja paling 

bijaksana di zaman itu. Dia menjalani kehidupan yang tenang dan nyaman. Dia mewakili orang 

yang berkemah yang tinggal di tempat prestasi masa lalu. Seperti pejalan kaki yang menemukan 

tempat yang bagus akan berkemah semalaman alih-alih terus maju untuk mengejar langkah 

yang lebih besar dalam hidup. Dia mudah diperdebatkan dan puas dengan apa yang dia miliki. 

 

Sepanjang perjalanan kehidupan di dunia ini, pada umumnya ada 3 jenis orang kudus, orang 

yang gampang menyerah yang tidak pernah mencapai banyak hal, selalu mengambil jalan yang 

mudah dan pengeluh yang hebat ketika kehidupan berubah suram. Seorang yang berkemah 

adalah orang percaya yang telah memperoleh tingkat keberhasilan tertentu tetapi sekarang 

tidak mau membayar harga pengorbanan dan keunggulan untuk memaksimalkan potensi 

mereka. Dia tidak pernah suka menjelajah ke hal-hal baru tetapi merupakan promotor besar 

tradisi masa lalu. Seorang pendaki adalah pengambil risiko, berani mengambil tantangan baru. 

Seperti Abraham, ia bertahan dalam imannya untuk unggul sebagai orang yang berprestasi 

dalam kehidupan. Dia tidak pernah berhenti dalam menghadapi tantangan dan masalah. 

Seperti Caleb, dia adalah pelari maraton yang selesai dengan baik. 

 

Teman-teman, siapa yang akan kamu teladani dalam berjalan bersama Tuhan? Carilah Tuhan 

dan dapatkan rahmat dan kekuatan untuk memperkuat iman Anda yang bertekad untuk 

menyelesaikan perlombaan ini sebagai pemenang dalam hidup. Ingat, orang yang gampang 

menyerah tidak pernah menang dan seorang pemenang tidak pernah berhenti! 

 

 

 


