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Tahun 2019 persoalan yang akan kita hadapi akan bertambah sukar karena:
1. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan
membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan
berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan
agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak
dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak
berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka
memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu!” 2 Timotius 3:1-5
2. Saat ini, kita melihat perubahan yang terus menerus terjadi sehingga mempelajari
masa lalu dan masa sekarang bukanlah jaminan bahwa kita akan sukses di masa
depan → penyelesaiannya: belajar terus dan berkembang sesuai dengan
kebutuhan masa yang akan datang

Permasalahan bisa dikelompokkan juga dalam:
1. Karena kita melanggar/tidak sesuai dengan Firman Tuhan → bertobat sehingga
kita hidup sesuai dengan Firman Tuhan. Sukar dilakukan, namun harus
dilakukan. Kalau tidak bertobat, persoalan tidak akan selesai.
2. Sudah memeriksa diri dan sudah hidup sesuai dengan Firman Tuhan → minta
pimpinan Tuhan
“Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku
di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan
jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan
dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan
tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan
lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah. Kebajikan
dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam
rumah Tuhan sepanjang masa.” Mazmur 23:1-6 TB
Apa yang seharusnya kita lakukan?
1. Melakukan Firman Tuhan.
Yoh 15:14-15 Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu melakukan apa yang
Kuperintahkan kepadamu. 15 Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba
tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat,
karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah
Kudengar dari Bapa-Ku
2. Hidup dipimpin Tuhan dan Bergantung MUTLAK pada Tuhan Yesus untuk
semua hal. Menyerah pada Tuhan seperti Sadrakh, Mesakh dan Abednego “Allahku
sanggup melepaskan aku, tetapi kalau Dia tidak menolong aku tetap tidak bersedia
menyembah patung”
Dan 3:16 Lalu Sadrakh, Mesakh dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar:
"Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Dan 3:17 Jika
Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan
kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya raja;
Dan 3:18 tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa
kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas
yang tuanku dirikan itu."

Kesimpulan:
1. “Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan?
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu,
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu
janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”” Matius 6:31-34
2. “Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH, Yang Mahakudus, Allah Israel: “Dengan
bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan
percaya terletak kekuatanmu.” Tetapi kamu enggan,” Yesaya 30:15
3. Dunia berubah tetapi TY tetap sama
“Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamalamanya.” Ibrani 13:8

—————
Ku tahu Tuhan pasti buka jalan (2x)
Kalau ku hidup suci
Tidak turut dunia
Ku tahu Tuhan pasti buka jalan
Aku berserah, aku berserah, pada Yesus juruslamat, aku berserah
Haleluya 12x
Hanya dekat Allah saja aku tenang
DaripadaNyalah keslamatanku
Hanya Dia gunung batuku
Hanya Dia kota bentengku
Aku tidak akan goyah slama-lamanya
—————

