
 



Cultivating 4 E - EFFECTIVENESS 
( Johan Bandi)

nya proses perawatan wajah yang bekas 
ada scar  dengan sistim needling, selama 
beberapa minggu awal wajah terkesan seper 
tinya kian berantakan, tetapi di akhir proses 
baru kelihatan hasilnya tercapai secara efek-
tif. Keberhasilan dalam hidup membutuhkan 
kemampuan untuk mengelolah segala sesua 
tu secara efektif. Nah, ada empat langkah 
yang perlu diperhatikan untuk meraih kehi-
dupan yang efektif:
1. Memiliki Kedekatan Dengan Tuhan
Bergaul dengan orang yang efektif akan 
mempengaruhi keefektifan hidup kita 1 Sam. 
10:7. Ketika kita hidup bergaul karib dengan 
Tuhan, maka pergaulan kita akan membawa 
dampak keefektifan dalam hidup. Ketika kita 
bergaul dengan Tuhan, yang pasti kita akan 
memiliki pengharapan baru meraih kehidup-
an yang efektif Yer. 17:7-8 Mzm. 1:1-3.

2. Miliki Gairah Suka Belajar 2 Ptr. 1:5-8
Ingat apa yang efektif di masa lalu belum 
tentu efektif di masa sekarang. Itu sebabnya 
jangan pernah berhenti belajar.

3. Jangan Mengulang Kesalahan Yang Sama
Kesalahan serupa yang diulang-ulang tidak 
membawa kepada keefektifan Yer. 5:25.

4. Jadilah Bejana Kemuliaan Allah
Ini adalah kunci kehidupan yang efektif!.

Effective menurut kamus Oxford didefinisi-
kan sebagai: Keberhasilan dalam mencapai 
hasil yang diinginkan dan diharapkan (Suc-
cessful in producing a desired or intended 
result). Sesuatu dapat dikatakan dikerjakan 
secara efektif ketika ada hasil yang diharap-

kan tercapai. Tuhan menyediakan fasilitas 
yang efektif bagi setiap orang percaya. 
Salah satunya adalah doa orang percaya. 
Berdasarkan Yak. 5:16 dikatakan doa 
orang benar itu selalu memberikan hasil 
yang efektif. Dikala berjumpa dengan kesu-
karan dan hal-hal yang sulit, faktanya, doa 
orang benar selalu memberikan hasil yang 
efektif. Tuhan ingin melihat setiap umat-
Nya mengalami keefektifan dalam seluruh 
segi kehidupan. Jangan terfokus kepada 
metode keberhasilan, tetapi nyatanya hasil 
yang dicapai tidak efektif. Jangan tergiur 
dengan model (style) dalam mengerjakan 
suatu aktifitas, tetapi fokus kita tidak boleh 
beralih kepada keefektifan terhadap hasil 
yang akan diraih. Contoh, apa gunanya se-
seorang mengenakan busana seorang 
cheff, sementara dirinya tidak tahu menge-
lolah masakan secara efektif?. Fokus kita 
kepada hasil, bukan sekedar meniru meto-
de keberhasilan orang lain yang belum ten-
tu bisa cocok diterapkan. Selama suatu pro-

ses berlangsung, seringkali keefektifan 
suatu aktifitas belum nyata terlihat. Contoh-




