
Anugerah Tertinggi Memiliki Sikap yang Benar (I) 

 

"Ya, kita tahu bahwa semua hal terus bekerja bersama untuk kebaikan mereka yang terus 

mencintai Tuhan." (Rom 8:28, Charles Williams) 

 

Sikap adalah niat batin dan perasaan terhadap kehidupan yang diekspresikan oleh perilaku 

positif. Kebaikan tak ternilai dari sikap yang benar terletak pada fakta ini: Bukan apa yang 

terjadi pada Anda yang penting, tetapi apa yang terjadi pada diri Anda yang membuat 

perbedaan besar! Memang, Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada Anda tetapi 

Anda dapat mengendalikan apa yang terjadi di dalam diri Anda (reaksi Anda). Sikap adalah 

majikan dari pilihan yang terbaik. Mari kita tinjau secara singkat pentingnya mempertahankan 

sikap yang baik dalam pandangan hidup kita. 

 

1) Sikap Anda menentukan perspektif Anda.  

Ketika orang Israel menghadapi Goliat raksasa, mereka berpikir: "Dia begitu besar, kita tidak 

akan pernah mengalahkannya." Tapi Daud memiliki pandangan berbeda: "Dia besar sekali, aku 

tidak akan meleset." 

 

2) Sikap yang baik menyebabkan Anda melihat potensi dalam setiap situasi. 

Paulus menyatakan, “Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu, bahwa apa yang 

terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan injil.” (Flp 1:12) 

 

3) Sikap positif memiliki damai yang memiliki pemahaman. 

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, ... dan kedamaian Allah, yang 

melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.” (Flp 4: 6,7) 

 

4) Kesulitan dapat diubah menjadi berkat oleh sikap Anda. 

"Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." (Mz 34:20) 

 

5) Sikap yang menang akan berhasil menanggung api kesulitan. 



“Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh kedalam 

berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan 

ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu 

menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa pun. ” (Yakobus 1: 2-4) 

 

Masalah Anda tidak akan pernah tinggal tetap jika Anda belajar untuk bersandar pada 

kebijaksanaan dan anugerah Tuhan untuk menyelesaikannya. Orang dengan masalah yang 

paling sedikit sering kali yang memiliki masalah terbesar dari cara mereka bereaksi terhadap 

masalah mereka. Ketika Tuhan menyertai Anda, Anda tidak akan pernah bisa dikalahkan (2 Tim 

4: 17-18). 

 

Almarhum Dr. Oral Roberts adalah seorang pemenang yang sukses dalam kehidupan karena ia 

tahu bahwa sikapnya menentukan ketinggiannya. Dia mengatasi hambatan besar dan kesulitan 

keuangan untuk membangun Universitas Oral Roberts dan Pusat Medis City of Faith di Tulsa. 

Karena moto klasik sikapnya dalam hidup: "sesuatu yang baik akan terjadi padamu hari ini!" 

Sungguh, setiap hari adalah hari yang baik dalam Kristus Yesus jika Anda memilih untuk 

percaya. (Mz 118: 24) 

 

 


