
 



Cultivating 4 E - ENDURANCE 
( Johan Bandi)

akhir sebuah proses. Sangat disayangkan ji-
ka orang hanya bertahan sebentar dari 
perjalanan sebuah proses. Padahal sering-
kali hanya tinggal beberapa "langkah" kede-
pan ia sudah meraih hasil bertahan sesaat 
dari sebuah proses kehidupan. Tuhan ingin 
setiap kita bertahan hingga akhir. Orang 
yang tidak bertahan dalam proses kehi-
dupan seringkali karena tanah hatinya beru-
pa tanah berbatu, karena tidak mendengar 
dan memperhatikan firman dengan baik.Se-
hingga ia tidak bertahan ketika kesukaran 
datang menghampirinya Mrk. 4:16-17.

☼ BERTUMBUH DALAM KETAHANAN ☼
1. Pikiran & Perasaan Kristus Flp. 2:5
Pikiran dan perasaan manusia seringkali mu-

dah menyerah karena didasarkan kepada
fakta. Karena itu untuk memiliki ketahanan
hidup pakailah pikiran dan perasaan Kristus!.
2. Jangan Takut Kehilangan

(Nothing To Lose) Flp. 2:6
Orang yang tidak takut kehilangan biasanya 
berani habis-habisan bertahan hingga akhir.
3. Fokus Kepada Tanggung jawab Flp. 2:7
4. Merendahkan Diri Flp. 2:8
Orang berani merendahkan dirinya akan
lebih mudah mengandalkan Tuhan dalam
segala hal. Orang yang mengandalkan
Tuhan adalah orang yang mampu bertahan
hingga akhir di setiap musim kehidupan.

Filipi 2:5-10, 5Hendaklah kamu dalam hi-
dupmu bersama, menaruh pikiran dan pe-
rasaan yang terdapat juga dalam Kristus 
Yesus, 6yang walaupun dalam rupa Allah, 
tidak menganggap kesetaraan dengan 
Allah itu sebagai milik yang harus diper-
tahankan, 7melainkan telah mengosong-
kan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa 
seo-rang hamba, dan menjadi sama 
dengan manusia. 8Dan dalam keadaan 
sebagai manusia, Ia telah merendahkan 
diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan 
sampai mati di kayu salib. 9Itulah sebabnya 
Allah sangat meninggikan Dia dan 
mengaruniakan kepada-Nya nama di 
atas segala Nama, 10supaya dalam 
Nama Yesus bertekuk lutut segala yang 
ada di langit dan yang ada di atas 
bumi dan yang ada di bawah bumi. 

Kualitas diukur bukan saja dari keindahan 
di awal sebuah proses, tetapi sejauhmana 
ketahanan ('Endurance') seseorang atau 
sesuatu hingga di akhir proses. Endurance 
(ketahanan) menurut Cambridge English 
Dictionary diartikan sebagai level ketahan-
an terhadap suatu proses atau  situasi 
yang sulit dan menyakitkan tanpa menye-
rah. Hidup ini adalah sebuah rangkaian 
proses. Kualitas terefleksi ketika kita mam-
pu bertahan  hingga  produk dihasilkan dari  
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