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Ketidakpastian telah kita alami sejak dulu,
kalau kita membicarakan masa yang akan
datang.
Waktu yang dekat masih dapat kita pastikan,
misalnya: hari ini kita sehat maka besok kita
bisa merencanakan akan mengerjakan sesuatu.
Semakin jauh waktunya, akan semakin tidak
pasti.
Kita hidup di zaman yang semakin tidak pasti
karena perubahan terlalu cepat sehingga
disebut disruption era.
Disruption era adalah masa di mana banyak
bermunculan inovasi yang tidak terlihat dan

tidak terlalu disadari oleh organisasi yang sudah
mapan
• Cara menghadapi ketidakpastian secara akal:
o membuat suatu perencanaan.
o harus fokus dan total menjalani hal tersebut
o Jangan selalu melihat ke atas, terkadang
kamu harus melihat ke bawah agar tetap
merasa bersyukur atas apa yang terjadi
padamu selama ini
o Harus terus berpikir positif tentang apa
yang sedang diperjuangkan dll

KETIDAKPASTIAN MANUSIA → KEPASTIAN TUHAN
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Ketidakpastian terjadi karena kita tidak tahu
apa yang akan terjadi pada waktu yang akan
datang
Ketidakpastian tidak terjadi pada Tuhan karena
Tuhan mengetahui masa yang akan datang
dengan pasti.
Yang tidak pasti bagi manusia, SEMUANYA
PASTI bagi Tuhan
o Kel 7:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
"Lihat, Aku mengangkat engkau sebagai
Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu,
akan menjadi nabimu.
o Kel7:2 Engkau harus mengatakan segala
yang Kuperintahkan kepadamu, dan Harun,
abangmu, harus berbicara kepada Firaun,
supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi
dari negerinya.
o Kel 7:3 Tetapi Aku akan mengeraskan hati
Firaun, dan Aku akan memperbanyak tandatanda dan mujizat-mujizat yang Kubuat di
tanah Mesir.
CARA MENGHADAPI KETIDAKPASTIAN DENGAN
TUHAN:
o Berserah pada Tuhan
Maz 55:23 Serahkanlah kuatirmu kepada
TUHAN, maka Ia akan memelihara
engkau! Tidak untuk selama-lamanya
dibiarkan-Nya orang benar itu goyah.
Mat 11:28 Marilah kepada-Ku, semua
yang letih lesu dan berbeban berat, Aku
akan memberi kelegaan kepadamu.

o

Dekat dengan Tuhan, akan diberitahu yad
Yoh 15:14 Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau
kamu berbuat apa yang Kuperintahkan
kepadamu.
Yoh 15:15 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 BapaKu. .
Amos 3:7 Sungguh, Tuhan ALLAH tidak
berbuat sesuatu tanpa menyatakan
keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya,
para nabi.

o

Selalu bertanya pada Tuhan, Tuhan
menuntun per tahap (Daud, pohon
kertau)
1 Taw 14:14 maka bertanyalah lagi Daud
kepada Allah, lalu Allah menjawab:
"Janganlah maju di belakang mereka, tetapi
buatlah gerakan lingkaran terhadap
mereka, sehingga engkau dapat menyerang
mereka dari jurusan pohon-pohon kertau.
1 Taw 14:15 Dan bila engkau mendengar
bunyi derap langkah di puncak pohonpohon kertau itu, maka haruslah engkau
keluar bertempur, sebab Allah telah keluar
berperang di depanmu untuk memukul
kalah tentara orang Filistin."

