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Di dalam menyeleksi anggota yang potensial [untuk badan pengutus kita], maka
diberikan perhatian yang serius untuk berbagai ciri-ciri negatif yang signifikan (dan yang
tidak diinginkan). Kalau seseorang tidak memiliki ciri-ciri yang negatif tersebut, kita
biasanya mengasumsikan ciri-ciri yang positif, karena mengetahui bahwa, kehidupan
dalam pelayanan lintas budaya memerlukan ciri-ciri khusus yang akan diuji secara unik;
adanya sebuah komite Kristen sebagai pemberi perhatian, dan tenaga lintas budaya yang
mengidentifikasikan dan menggambarkan tingkah laku yang mengikuti ciri-ciri dari
kepribadian yang kokoh. Ciri-ciri tersebut akan memampukan seorang pelayan lintas
budaya untuk melayani Allah dengan penuh sukacita dan menjadi produktif meskipun
berada dalam keadaan yang sulit; yaitu untuk menjaga dan memelihara kesehatan emosi,
pisik dan rohani.
Adanya kekurangan dari ciri-ciri tersebut merupakan sebuah indikator mengenai
pertumbuhan rohani yang dibutuhkan, dan bukan mengenai kesalahan atau hal-hal yang
memalukan. Utusan Injil yang terbesar [Rasul Paulus] memahami seluruh kelemahannya
(2 Kor.12:9-10) dan keberdosaannya (1 Tim.1:15-16), tapi dapat bertahan dalam
pengalaman yang meremukan ( 2 Kor. 4:7-10; 11:23-28) dan menerima kekuatan dari
Kristus (Fil.4:12-13). Kita juga bisa mengalami hal yang sama.
Ada sebabnya kami menggambarkan ciri-ciri ini berdasarkan tingkah-laku orang, dan
tidak hanya menerima pernyataan orang tersebut bahwa, ia memiliki ciri-ciri tersebut.
Sebabnya ialah manifestasi tingkah laku lebih akurat jika dibandingkan dengan
perkataan mereka.
Anggota komite memiliki komitmen yang kuat terhadap standar-standar dari Allah, dan
memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari-Nya. Sementara seorang non Kristen
mungkin dapat juga menjadi kokoh secara emosi, orang yang rohani membawa ke dalam
seluruh hidupnya suatu pengakuan atas kekurangannya secara pribadi dan kecukupan di
dalam Allah, serta sebuah kesadaran yang penuh belas kasihan, atas kelemahan manusia,
baik di dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain. Jadi untuk orang yang rohani,
daya tahan tidak menggantikan kebergantungan kepada Allah, atau menghilangkan
kesadaran akan kelemahannya. Bahkan ia menganggap kebergantungan kepada Allah
yang sebagai sumber ketahanan dan kekuatannya dalam kelemahan. Seluruh kemuliaan
“ .... Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang
membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan dihadapan kemuliaanNya .....” (Yudas 24).

•

Kesedihan, Kesenangan dan Kehilangan
Kesedihan bukanlah sesuatu untuk selalu dihindari, dan kesenangan bukanlah sesuatu
untuk selalu dicari. Keduanya hanya sekedar bagian dari kehidupan, dan bukanlah
fokus hidup kita (Yoh. 10:10; 16:33; 2 Tim. 3:12; Fil. 1:29). Pribadi yang kokoh
tidak menuntut seluruh kebutuhannya tercukupi. Ia bisa puas tanpa kepuasan dalam

segala sesuatu. Ia mengetahui bahwa Fil. 4:11-12 sebelum Fil. 4:19, dan ia mengingat
bahwa, kebutuhan Yesus pun tidak semuanya tercukupi. Rela mencukupi diri dalam
segala keadaan, pribadi yang seperti ini tidak menuntut. Mungkin ia tidak memilih
keadaan kekurangan, tapi ia mampu untuk menerima apa yang ada.
Apakah saya terus-menerus bersungut-sungut atau mengeluh ? Seringkah ? Apakah
saya mudah mengasihani diri saya sendiri ? Apa yang saya laukukan ketika saya
merasakan perasaan seperti itu ? Apakah saya “mencukupi diri” tanpa sesuatu hari
ini ? Bagaimana perasaan saya mengenai keadaan tersebut ? Apakah yang saya
rasa harus ada/dimiliki untuk berbahagia ?

•

Keseimbangan
Pribadi ini memperlihatkan keseimbangan dalam emosinya, rohaninya, pisiknya,
pergaulan dan kehidupan profesionalnya. Ia tidak membiasakan kelebihan dalam
satu bagian hidup yang merugikan bagian lainnya, dan tidak perlu “teler” atau
disuntikan adrenalin agar bisa meneruskan dan menikmati hidup. Pribadi ini tidak
mudah ketagihan kepada sesuatu hal. (Hal ini tidak menunjuk kepada
penyalahgunaan narkoba atau alkohol, atau tingkah laku lainnya yang merusak hidup,
melainkan kepada “kebutuhan” yang berlebihan untuk hal-hal yang baik agar menjadi
berbahagia – olahraga, persahabatan, persetujuan orang lain, dan lain sebagainya).
Pribadi yang kokoh mengetahui dengan baik caranya mencukupi diri dalam
kekurangan, maupun caranya menjadi kreatif untuk memenuhi kebutuhannya yang
berlebihan, untuk jangka panjang (1 Tim.4:11-13).
Jika kehidupan saya bisa diwakili oleh sebuah halaman kertas, sejauh manakah
kertas tersebut diisi dengan hal-hal yang bersifat rutinitas yang dituntut orang lain,
dan sejauh mana diisi dengan hal-hal yang dipilih oleh saya sendiri? Seberapa
besar pinggir-pinggirannya (waktu yang bebas, tidak dijadwalkan) ? Bagaimana
saya menggunakan waktu luang saya ? Apakah yang diperlukan dalam kehidupan
saya ? Apakah yang tidak seimbang ? Siapakah yang menjadi terluka melalui cara
hidup yang saya hidupi sekarang ini ? Apakah yang rela saya ubahkan ?

•

Kepemimpinan
Pribadi yang kokoh tidak harus berkuasa dan tidak mengabaikan tanggungjawabnya
kalau orang lain berada dalam kendalinya. Ia adalah pemain dalam satu team.
Kepemimpinan bukanlah sesuatu untuk dicari dan juga bukan sesuatu untuk ditakuti.
Ia rela untuk memimpin dan dipimpin (untuk tunduk kepada orang-orang yang telah
Allah tempatkan dengan otoritas-Nya), ia meyakini bahwa, “Allah senang bekerja
melalui para pemimpin yang ia taruh diatas kita” (Rom.13:1; Ibr.13:17). Tidak ada
masalah siapa yang memimpin, ia menjaga komitmennya untuk tugas yang harus
dikerjakannya. Pribadi yang seperti ini tidak pasif, mengontrol, atau tidak berdaya.
Barnabas merupakan gambaran yang indah untuk kepribadian ini (Kis 9:26-28;
11:22-26; 12:25; 13:1-15). Khotbah Paulus dalam Kis.13:16-41 menunjukan bahwa,
Paulus adalah seorang pemimpin pada waktu itu, tetapi sebelumnya Barnabaslah yang
memimpin.

Bagaimana respon saya ketika saya disuruh melakukan sesuatu yang saya kurang
setujui ? Kapan saya sangat sulit untuk tunduk terhadap otoritas ? Mengapa hal itu
bisa terjadi ? Bagaimana respon saya ketika saya diminta untuk menerima suatu
kepemimpinan ?
•

Perspektif
Pribadi ini tidak hanya mengasihi dirinya sendiri, ia mengenal bahwa, “alurnya
bukanlah berputar disekitar saya; kisahnya tidak dimulai dan diakhiri bersama saya.
Hal ini adalah mengenai Dia. Saya merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar
dari diri saya, dan meskipun saya tidak melihat sesuatu hal yang logis atau suatu
penyelesaian terhadap situasi ini, saya akan tetap mempercayai Allah yang berdaulat
diatas segala keadaan” (Dan.3:16-18). Pribadi ini bisa mengatasi kekalahan karena ia
meyakini kemenangan puncak, menyatakan kelayakannya? perkenanannya? berasal
dari Allah, dan bukan dari manusia (2 Tim.2:15).
Seberapa besar penghargaan dan/atau pengakuan yang saya butuhkan dari orang
lain ? Kapan telah orang lain memperoleh penghargaan untuk sesuatu yang telah
saya kerjakan ? Bagaimana perasaan saya ? Apakah yang saya lakukan ?
Bagaimana saya akan bereaksi jika hal tersebut terjadi sekarang ini ?

•

Pemahaman akan Diri Sendiri
Pribadi yang kokoh merupakan pribadi yang tidak selalu membela diri, yang
menyatakan suatu tingkatan pemahaman atas diri sendiri yang luarbiasa. Ia
memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, dan ia tidak merasa
sombong, minder, atau gelisah karena hal-hal ini. Keseimbangan ini
membebaskannya dari keasyikan pribadi, dan memperkenankannya untuk
mempraktekan kasih agape yang digambarkan dalam 1 Kor.13:4-7. Ia tidak buta
terhadap kekurangan-kekurangannya dan tidak terdorong untuk membandingkan
dirinya sendiri dengan orang lain (2 Kor.10:12). Ia menyadari tingkatan
kebutuhannya untuk beristirahat dan rileks, dan memenuhi kebutuhan ini bersama
dengan kebutuhan yang lain, ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut muncul.
Siapakah saya ? Apakah kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri saya yang
bisa saya syukuri kepada Allah ? Dibagian manakah saya harus bertumbuh ? Apakah
yang tidak memuaskan saya tentang diri saya sendiri ? Dengan standar apakah saya
biasanya mengukur/menilai diri saya sendiri ?

•

Pertanggungjawaban Kepada Allah
Sosok pribadi yang kokoh tidak mengenal toleransi dengan dosa yang ada dalam
dirinya sendiri. Dikenali sepenuhnya melalui Allah (Maz.139:1-18), ia mengundang
Allah untuk menyelidikinya (ay.23-24) dan ia hidup dalam tuntunan Roh Kudus
(Ef.4:30), berani menangani dosa pribadinya (1 Yoh. 1:8-9) dan menangani dosa
orang lain dengan peka dan berbelaskasihan (Yoh. 8:7; 2 Kor. 6:14; Ef. 5:11; I Tes.
3:13). Ia cepat menyelesaikan semua masalah yang muncul, mengampuni
luka/pelanggaran pribadi pada saat terjadi dan meminta pengampunan ketika ia perlu
diampuni.
Apakah hal-hal yang merupakan dosa untuk saya ? Adakah sesuatu yang dulu saya

anggap dosa, yang sekarang bisa saya terima ? Bagaimana caranya kerinduan saya
untuk hidup dalam kebenaran dinyatakan dalam kehidupan saya ? Apakah yang
dapat saya lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan rohani saya ? Apakah saya
merasa kepahitan terhadap seseorang ? Apakah yang akan saya lakukan untuk
membereskan hal ini ? Apakah saya lalai dalam meminta pengampunan untuk suatu
pelanggaran yang saya ketahui ? Ketika saya mulai memikirkan untuk mengapuni
orang lain, apakah yang muncul dalam pikiran saya ? Bagaimana perasaan saya ?
Dibagian manakah kedamaian tidak ada dalam pergaulan saya ?

•

Tanggungjawab
Pribadi yang kokoh mampu menerima tanggungjawab. Ia memahami dirinya sendiri
memiliki pengaruh yang kuat dalam hidupnya, dan memiliki dampak bagi orangorang yang ada disekitarnya. Ia merasa nyaman dengan pujian untuk hal-hal yang
baik yang telah ia lakukan dan rela untuk menanggung kesalahan untuk hal yang
tidak baik yang telah ia lakukan. Ia tidak melempar kesalahan pada orang lain. Ia
memahami bahwa dimanapun ia berada, ia bisa membuat suatu hal lebih baik atau
lebih buruk. Ia tidak menyangkal atau bikin alasan atas kesalahannya atau
menghindari untuk bertanggungjawab. Ia juga tidak merasa bersalah karena sesuatu
yang bukan tanggung jawabnya sebenarnya. (Pertanggungjawaban memang bukan
kata yang ada tertulis dalam Alkitab, tetapi kita percaya bahwa, pertanggungjawaban
merupakan suatu konsep yang alkitabiah).
Apakah saya pernah dipersalahkan secara tidak adil ? Apakah tanggapan yang telah
saya berikan ? Bagaimana bisa saya menanggapinya dengan cara yang lebih sehat ?
Ketika saya membuat kesalahan, bagaiman perasaan saya ? Apa yang saya lakukan
? Bagaimana caranya saya menerima penghargaan ? Ketika penghargaan untuk
sesuatu yang telah saya lakukan diambil oleh orang lain, apakah yang saya lakukan
atau pikirkan ?

•

Kemurahan Hati
Sosok pribadi yang kokoh hidup dalam kehidupan yang pantas; memberikan kasih,
tenaga, sumber-sumber, dan waktu. Ia bermurah hati, terbuka, penuh dengan
kepercayaan, bekerja, dan memberi. Ia tidak menimbun. Ia memahami dirinya
sebagai seorang yang tinggal dalam persekutuan, dan berbagi agar saudaranya tidak
berkekurangan (Rut. 2:14-18; Luk. 6:38; 2 Kor. 8). Ia menyadari bahwa, kalau ia juga
menerima dari orang lain, (dan dengan demikian mengizinkan mereka menjadi
sebagian dari persediaan Allah), tindakan tersebut dapat juga dihitung sebagai
tindakan kemurahan dan sesuatu yang diperlukan untuk keseimbanganya sendiri.
Bagaimana saya menginvestasikan diri saya dalam kehidupan keluarga saya,
sahabat, rekan kerja dan orang lain ? Apakah yang saya rela untuk orang lain
lakukan untuk saya ?

•

Bersyukur
Pribadi yang kokoh hidup dalam ucapan syukur. Ia percaya bahwa “kita ..... saling

bergantung pada orang lain (Rom. 12:5). Ia tidak merasa diri berhak atas apa yang
telah ia berikan, tetapi menyadari bahwa, segala sesuatu yang ia terima mempunyai
harga yang telah dibayar oleh orang lain; Ia memberitahu orang lain bahwa,
sumbangsih mereka dihargai, entah itu sumbangsih waktu, uang, atau harta milik
mereka. Ia menerima kelemahannya dan ketidakberdayaannya sendiri, dan rela
menerima bantuan dari orang lain tanpa dipermalukan, rela mengizinkan orang
melayaninya. Ia menghargai pelayanan timbal-balik yang sinergis. “Kembangkanlah
ucapan syukur” (Kol.3:15b).
Siapakah yang saya syukuri dalam minggu ini ?Siapakah yang harus saya syukuri ?
Bagaimana saya bereaksi ketika orang berterimakasih kepada saya ?
•

Pengharapan/Sukacita
Pribadi ini memiliki bentuk pengharapan yang indah yang menjadi sauh baginya
(Ibr.6:19), dan memberikannya kestabilan pada saat badai datang (Ibr.10:23).
Keyakinannya di dalam Tuhan ini menghasilkan suatu perubahan positif dalam
kehidupannya setiap hari (1 Yoh.3:3). Sosok pribadi yang kokoh ini tidak memiliki
kebiasaan yang pesimis, mengkritik, atau dengan mudah putus asa ketika situasi
kelihatan gelap. Pengharapannya membebaskannya untuk mengalami sukacita dalam
kehidupannya setiap hari (Rom. 12:12).
Pada skala nol sampai 100, dengan nol untuk yang paling pesimis, dan 100 untuk
yang paling optimis, angka berapa di skala yang paling sering cocok untuk saya ?
Apakah saya menginspirasikan hal yang positif atau yang negatif dalam orang lain
?

•

Cerdik
Sosok pribadi yang kokoh adalah orang yang inovatif dan kreatif. Hal ini menunjukan
cara ia membuat konsep dan menggunakan pilihan-pilihan dan sumber-sumber. “Saya
hanya miliki dua kepingan kayu dan sebuah tali . Mari kita lihat apa yang bisa saya
lakukan untuk memperbaiki pompa ini.” Ia tidak mudah putus asa, dan tidak
menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu, atau menuntut yang ideal. Pribadi ini
memiliki daya cipta, melihat dengan cermat setiap pilihan dan bukan merasa tidak
berdaya menanti untuk melonjat keluar. Pendekatan yang dilakukanya adalah
pemecahan masalah yaitu “mari lihat apa yang bisa saya lakukan.” Paul diluputkan
dalam sebuah keranjang (2 Kor.11:33), cara yang tidak begitu bermartabat, tetapi
jelas-jelas memperlihatkan inisiatif seseorang.
Seberapa mudahkah saya menyerah ketika sebuah rintangan ada di depan saya ?
Seberapa keras saya berusaha untuk menemukan jalan keluar atas situasi yang
terjadi ketika sesuatu hal berjalan salah atau terjadi tidak sesuai dengan yang
diharapkan ?

•

Fleksibelitas
Sosok pribadi yang kokoh adalah sosok yang mampu untuk menikmati pilihan kedua.
“Saya dengan sungguh-sungguh ingin melakukannya, tetapi sedang hujan maka saya

tidak bisa. Saya akan melakukan sesuatu yang lain untuk menggantinya.” Pribadi
yang fleksibel bisa menikmati apa yang terjadi, dan tidak murung tentang apa yang ia
tidak bisa dilakukan. Kekecewaan tidak membawa pribadi yang fleksibel kepada
suatu kejatuhan yang berputar (Fil.4:12-13)
Secara spesifik, apa yang telah mengecewakan saya baru-baru ini ? Bagaimana
perasaan saya mengenai hal tersebut ? Apakah yang telah saya lakukan ? Katakan ?
Berapa lama diperlukan sampai perasaan saya pulih kembali ? Berapa lama sampai
saya menemukan pilihan kedua ?
•

Rasa Humor
Kekokohan dicerminkan dalam rasa humor seseorang, yaitu ia bisa tertawa pada
dirinya sendiri, tidak menjadikan diri sendiri terlalu serius, dan tidak mudah
tersinggung ketika seseorang menertawakannya. Ia menggoda/mengusik orang lain
dengan lemah-lembut. Ia tampil dengan spontan dan fleksibel, ia menikmati
keanekaragaman dan kekayaan ciptaan Allah.
Apakah yang membuat saya tertawa ? Apakah yang membuat saya tertawa dalam
minggu ini ? Kapan saya bisa tertawa pada diri sendiri ?

•

Penolakan
Pribadi yang kokoh adalah pribadi yang tidak terlalu mudah rapuh. Ketika ia
menemukan kegagalan, ia tidak dikalahkan oleh kegagalan atau terobsesi dengan
kegagalan tersebut. Ia belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia memiliki
kemampuan untuk mengambil serpihan-serpihan dan memulai kembali setelah
melakukan suatu kesalahan, dan setelah ia mengalami penolakan. Hal ini
membuatnya mudah diawasi oleh atasan. “Kejatuhan dan luka yang saya alami tidak
akan mendiamkan saya untuk mencoba kembali.”
Seberapa banyak energi yang saya habiskan untuk mengingat luka-luka yang saya
alami ?Siapaka orang yang tidak saya sukai ? Menurut saya siapakah orang yang
tidak menyukai saya ? Mengapa ? Dibagian manakah ada kemarahan dalam hidup
saya ? Bagaimana caranya kemarahan tersebut muncul ? Apakah kemarahan saya
mengakibatkan kepahitan dalam cara apa saja ? Apakah yang bisa saya lakukan
untuk hal tersebut ? Apakah saya rela untuk dievaluasi ? Oleh siapa ?

•

Tatakrama
Sosok pribadi yang kokoh tahu bahwa, tatakrama yang baik menolong banyak hal
dalam seluruh hidupnya. Ia memiliki suatu kesadaraan untuk menghargai orang lain
dan menolong perjalanan mereka, dengan memperhatikan hal-hal yang
menyenangkan, sesuai dengan budaya setempat. “Saya tidak bisa hidup sendirian.
Saya tidak bisa selalu melakukan seperti yang ingin saya lakukan atau bertindak
berdasarkan perasaan yang negatif. Saya menyadari dampak perbuatan saya atas
orang lain.” “... Secara terus menerus mencurahkan diri anda sendiri demi kebaikan
orang lain, dalam tindakan kasih, mewaspadai masalah-masalah yang potensial dan
dengan cepat memperbaiki hubungan-hubungan” (Ef.4:2-3). Yoh.19:26-27 mencatat
bahwa, Yesus mempercayakan ibu-Nya kepada Yohanes untuk dipedulikan. Artinya,

Maria tidak harus mengemis atau khawatir. Langkah antisipasi akan membuat hidup
orang lain lebih lancar; hal ini merupakan esensi dari tatakrama yang baik.
Bagaimanakah pengalaman orang lain dengan saya, dalam pergaulan kita seharihari ?Apakah saya menyenangkan orang lain seperti saya ingin disenangi ? Apakah
saya menghargai kebutuhan dan harapan orang lain ? Apakah saya mengenali
kebutuhan dan harapan tersebut ?
•

Penggunaan Waktu
Sosok pribadi yang kokoh adalah pribadi yang termotivasi oleh diri sendiri. Ia bisa
memanfaatkan situasi yang membosankan, dan menggantikannya menjadi hal yang
produktif, menjadikan waktu tidak terduga yang “terbuang” menjadi sesuatu hal yang
berguna. Ia mampu untuk memanfaatkan waktu merenung dan/atau berinteraksi, dan
ia dapat menyeimbangkan antara waktu pribadi dengan waktu untuk hubungan sosial,
agar kedua-duanya bermanfaat (Kol.3:23; 4:5; Ef.5:16).
Bagaimana usaha atau maksud saya terhalangi, tertunda, atau teralihkan dalam
minggu ini? Bagaimana saya bereaksi terhadap hal tersebut ? Seberapa puas saya
dengan penggunaan waktu dalam minggu ini ? Dibagian manakah saya mau
membuat perubahan ?

•

Dukungan
Pribadi yang kokoh mengenal dan menjaga sistem dukungan pribadi. Ia bisa
membangun hubungan yang sehat dalam suatu kelompok (keluarga, gereja, badan
pengutus, masyarakat, dan lain sebagainya), meletakan batasan-batasan yang cocok,
menyadari pengaruh orang, satu dengan yang lainnya (1 Kor. 12:7-26; Ef. 4:15-16)
Seberapa banyak waktu yang telah saya habiskan untuk berkomunikasi dengan para
pendukung, persekutuan dengan sahabat-sahabat, dan dengan orang yang sedang
dijangkau dalam minggu ini ? Dibagian manakah saya harus membuat perubahan ?
Bagaimana saya bisa melakukannya ?

•

Belajar
Sosok pribadi yang kokoh adalah pribadi yang terbuka terhadap ide-ide baru dan
cara-cara yang baru untuk melakukan sesuatu. Sepanjang hidupnya ia adalah seorang
pelajar. Ia rela untuk meninggalkan “cara yang selalu kita lakukan” demi tantangan
dan resiko untuk mencoba cara dan ide-ide baru yang kreatif. Ia tidak ragu-ragu untuk
meminta masukan dari orang lain (Ams. 1:2-5; Ams. 9:9 ; 16:23)
Bagaimana caranya saya menanggapi suatu koreksi ? Seberapa terbuka saya untuk
mengubah cara saya dalam melakukan sesuatu ? Seberapa terbuka saya untuk
informasi dan metode yang baru dan hal-hal lain yang baru ? Dalam hal apakah
saya ingin mengembangkan keterbukaan ? Apakah yang bisa saya lakukan untuk
mengembangkannya ?

•

Penyelesaian Konflik/Konfrontasi
Sosok pribadi yang kokoh bisa bertahan terhadap serangan, dan ketika
diperhadapkan dengan konfrontasi tidak kehilangan keseimbangan. Orang yang
demikian berusaha untuk mendengar tanpa membela diri, untuk mendengar dan
mempertimbangkan masukan tanpa merasa harus langsung menerima atau
membantah apa yang dikatakan orang lain. Ia berusaha untuk menanggapi persoalan
yang muncul dengan jujur. Ia rela untuk mengubah bagian mana yang harus diubah,
tetapi ia tidak mengalah kepada usaha manipulasi. Ia tidak dikendalikan atau
dihancurkan oleh pendapat orang lain.
Bisakah saya tidak setuju dengan seseorang atas suatu soal tanpa menjadikannya
suatu masalah pribadi ? tanpa dihubungkan dengan perasaan bahwa, ia punya
motivasi yang tidak baik ? Bagaimana perasaan saya ketika dikonfrontasi ?
Bagaimana saya berekasi ? Apakah yang bisa menolong saya untuk semakin
bertumbuh ketika dikritik ? Atas soal-soal dan kondisi-kondisi apakah saya rela
untuk berkonfrontasi dengan seseorang atau untuk mengambil posisi bertahan ?

Bukti-bukti kekokohan ini, yang berhubungan dengan tingkahlaku dan yang dapat dilihat,
merupakan kemampuan dan sikap yang didasarkan atas firman Allah, buah yang diraih
dengan pertolongan Allah, dan dilakukan untuk kemuliaan Allah. Pertumbuhan pribadi
menjadi mungkin melalui pengetahuan pribadi yang akurat yang berasal dari Alkitab,
diberdayakan oleh Roh Kudus dan dikerjakan bersama dengan sesama pengikut Yesus,
yang punya keinginan yang sama untuk menjadi seperti Dia. Kita akan menjadi cukup
kuat. “Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk
menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan
sukacita kepada Bapa, yang melayakkan (menjadikan cukup kuat) kamu untuk mendapat
bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.”
(Kol.1:11-12)
Boleh dikopi untuk pemakaian yang tidak mencari keuntungan.

