
 



Cultivating 4 F - FEARLESSNESS 
( Johan Bandi)

du melihat setiap kita hidup dengan spirit of 
Fearlessness (roh yang tidak mengenal ta-
kut). Bagaimana cara membangunnya???. 
Kisah Daud saat melawan dan mengalahkan 
Goliat telah meninggalkan catatan penting 
bagaimana cara membangun "Spirit of Fear-
lessness di dalam Tuhan 1 Sam. 17:1-58.
1. HADAPI SETIAP TANTANGAN
Kehadiran raksasa Goliat menimbulkan keta-

kutan yang hebat bagi raja Saul dan para 
tentaranya. Apalagi ditambah dengan perka-
taan Goliat yang menimbulkan intimidasi 
menakutkan bagi mereka sehingga dikata-
kan mereka lari dari tantangan ini 1 Sam. 17: 
16,10,23-24. Namun berbeda dengan mere-
ka Daud justru berani menghadapinya!.

2. UKUR DENGAN KEMAMPUAN ALLAH
Raja Saul dan pengikutnya ketakutan karena 
mereka coba menghadapi Goliat dengan ke-
mampuan mereka, bukan kemampuan yang 
datangnya dari Allah. Tidaklah demikian hal-
nya dengan Daud! 1 Sam. 17:32-33.

3. JANGAN LUPAKAN PENGALAMAN KEME-
    NANGAN DI DALAM TUHAN Ayat 34-37

4. JANGAN MENGANDALKAN KELENGKAPAN 
     YANG TIDAK ADA PADAMU Ayat 38-40,49

5. PERKATAKAN JANJI ALLAH Ayat 45-47

2 Timotius 1:7, 7Sebab Allah memberikan 
kepada kita bukan roh ketakutan, 
melainkan roh yang membangkitkan 
kekuatan, kasih dan ketertiban.

Ada dua macam jenis ketakutan yang ada 
dalam kehidupan ini. Ketakutan yang sifat-
nya positif, misalnya anak-anak pelajar ka-
rena takut tidak lulus, maka mereka mem-
persiapkan diri baik-baik sebelum ujian. 
Ada orang takut dipecat, maka ia berusaha 
bekerja sebaik-baiknya. Ini adalah contoh 
dari ketakutan yang positif. Tetapi ada juga 
jenis ketakutan yang sifatnya negatif. Seba-
gai contohnya ada orang yang selalu geme-

tar menyampaikan sebuah presentasi atau 
mencoba sesuatu ide yang baru karena 
merasa takut salah, takut gagal, takut diter-
tawakan orang lain. Ada juga orang yang 
selalu dibayang-bayangi oleh rasa trauma 
sehingga ia tidak pernah menampilkan 
yang terbaik dari hidupnya. Ini semua ada-
lah ekspresi dari ketakutan yang negatif. 
Ketakutan itu melumpuhkan kehidupan.  
Tuhan tidak pernah memberikan roh keta-
kutan seperti ini. Karena bukan datang dari 
Tuhan, maka harus ditolak dari kehidupan 
kita. Kebahagiaan terbangun ketika kita ti-
dak hidup dalam ketakutan. Apa itu keta-
kutan?. Ketakutan adalah kegagalan meli-
hat tangan Allah sedang bekerja. Tuhan rin-




