Ringkasan Kotbah Minggu, 28 Desember 2014, oleh Ps. Benny Yulianto
TUHAN MEMBERI KEMENANGAN KE MANA
PUN KITA PERGI
1 Taw. 18:1-13
Belajar dari kehidupan Daud melalui Firman
Tuhan ini, Daud adalah orang yang tidak pernah
putus asa dalam menghadapi musuh-musuhnya
dan TUHAN memberi kemenangan demi
kemenangan kepada Daud ke mana pun ia pergi
berperang. Apakah prinsip ini masih berlaku
pada kita orang percaya masa kini. Setiap orang
pasti menginginkan setiap apa yang dikerjakan
selalu berhasil, baik dalam menghadapi hal yang
baik maupun di saat kita harus menghadapi
masalah. Sebab yang terjadi dalam kehidupan
kita tidak selalu hal-hal yang baik saja tetapi
kadang kita juga menghadapi yang buruk. Tuhan
menghendaki sebagai orang Kristen kita harus
menjadi orang-orang yang selalu berhasil untuk
menghadapinya dan keluar sebagai pemenang
sebab Allah telah memberi kita kemenangan
melalui Yesus Kristus (1 Kor. 15:57). Rahasia
kemenangan Daud:
1. HIDUP MENGUTAMAKAN TUHAN
Rahasia kemenangan-kemenangan Daud adalah
kehidupan yang mengutamakan Tuhan. Hati
Daud tidak pernah berpaling dari Tuhan, itulah
yang menjadi kunci Allah sangat mengasihi
Daud. Sebagai orang yang hidup di dalam Kristus
kita harus mengutamakan Kristus (Kol. 3:1).
Orang Kristen yang mengutamakan Allah adalah
berbicara tentang sikap hati. Orang Kristen yang
mengutamakan Tuhan bukan berpikir untuk
dirinya sendiri tetapi untuk kepentingan Tuhan.
Hidup Daud adalah hidup untuk menyenangkan
hati Tuhan.
2. MEMPERCAYAI ALLAH SEPENUHNYA
Tidak bisa dipungkiri bahwa kemenangankemenangan yang dialami oleh Daud itu semua
karena pertolongan Allahnya (1 Taw. 12:18, 1
Sam. 17:36). Permasalahannya tidak semua
orang Kristen mempercayai Allah. Jika kita

mempercayai Allah mengapa kita sering takut
menghadapi masalah? Mengapa kita lebih
mudah memercayai sopir bus atau pilot atau
masinis yang mengendarai kendaraan yang kita
tumpangi daripada percaya kepada Tuhan?
Orang yang memercayai Allah atau tidak itu akan
tampak dari sikap hidupnya. Ciri-ciri orang yang
mempercayai Allah: 1. Tidak takut menghadapi
masalah, 2. Memiliki sikap optimisme (Maz.
40:4 (40-5)).
3. SELALU MEMINTA PETUNJUK DARI TUHAN.
Kita patut akui bahwa tidak banyak orang Kristen
ketika akan melakukan sesuatu mereka meminta
petunjuk dari Tuhan. Hal ini merupakan perkara
yang tidak mudah bagi kita. Keinginan daging
atau nafsu duniawi lebih kuat daripada keinginan
roh. Daud adalah pribadi yang selalu bertanya
kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu (1
Taw. 14:10-11, 1 Taw. 14:13-15). Kita harus
membangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi
dengan melatih diri kita untuk selalu bertanya
kepada Tuhan setiap kali kita akan melakukan
sesuatu supaya kita tidak mengalami masalah.
Amin!

