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MENDATAR
2 ”Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?”
6 “Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.”
9 ”Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!”
11 ”Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?”
12 ”Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku.”
15 ”Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang.”
17 "Jika kamu berpendapat, bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku."
18 “Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah.”
19 “Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan 
kukembalikan empat kali lipat.”
MENURUN
1 ”Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia.”
2 ”Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau; oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan 
bersembunyilah di sana.“
3 ”Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku 
supaya aku pun datang menyembah Dia.”
4 “Dimanakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?”
5 ”Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih; Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka 
tidak ada lagi.”
7 “Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu, bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang.”
8 “Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari, di mana semuanya ini terjadi.”
10 “Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.”
13 ”Bagaimanakah aku tahu, bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan isteriku sudah lanjut umurnya.”
14 ”Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir.”
16 “Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau”

TTS
TEKA TEKI SILANG

Hai dunia, bergembiralah!
Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat,

 yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.

Jawaban edisi 1 
Herodes, Paulus, Manasye, Mordekhai, Kornelius, Metusalah, Debora, Eunike, Efraim, Bartolomeus, Demetrius, Epafroditus.

WHO SAID THIS ?
Siapa yang mengatakan kalimat ini di Alkitab?



Pdm. Widodo Pasaribu H.

Aku, DIA, Masa Depan
(Yeremia. 29:11-13a; Amsal 23:17-18)

   Setiap orang pasti melewati tiga masa dalam 
hidupnya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. 
Tiap orang memiliki masa lalu yang tidak sama. 
Tidak disangkali masa lalu seseorang dapat 
mempengaruhi kehidupannya pada masa kini. 
Namun, masa depannya bukan ditentukan oleh 

masa lalunya, melainkan oleh masa kini.
   Setiap orang pasti punya rencana masa depan. 
Untuk mencapainya, kita tidak boleh berdiam 
diri saja, tapi kita juga perlu berjuang. Charles M. 
Schwarzt mengatakan: “perjuangan yang paling 
sulit adalah menjadikan diri kita lebih baik dari 
biasanya.” Maksudnya, sebuah pencapaian diri 
harus dimulai dari kesadaran diri, kesadaran diri 
akan membawa perubahan diri dan perubahan 

diri akan membawa peningkatan diri. 
      Masalahnya, banyak anak muda menghadapi 
realita hidup dengan apatis (acuh tak acuh, tidak 
peduli), tidak memiliki daya juang, menganggap 
bahwa di dunia ini tidak ada lagi yang baik serta 
penuh ketidakpastian. Hal ini terjadi bila tidak 
melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan 
hidupnya dan justru mengandalkan kekuatannya 
sendiri, kekuatan dunia bahkan kuasa kegelapan 

(Yer. 17:5). 
   Yer. 29:11-13a dan Ams. 23:17-18 adalah suatu 
janji Tuhan kepada umat-Nya, yaitu berupa 
kepastian akan cerahnya masa depan setiap umat 
yang percaya kepada-Nya. Kepastian masa depan 
cerah itu diungkapkan dengan penegasan, “untuk 
memberikan kepadamu hari depan yang penuh 
harapan” dan “sungguh ada dan harapanmu tidak 
akan hilang.” Untuk menggapai masa depan yang 
penuh harapan itu, kita harus hidup dengan 
orientasi masa kini, bukan masa lalu. Kita harus 
melupakan apa yang telah di belakang dan meng-
arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita 
(Flp. 3:13). Dalam arti lain, apa yang kita kerjakan 
sekarang ini, hal itulah yang akan menjadi penen-

tu masa depan kita.
. 

   Maka, melalui kebenaran Firman Tuhan ini, ada 
3 hal yang perlu kita lakukan untuk meraih masa 
depan yang penuh dengan harapan “aku, Dia, 

masa depan”, yaitu:
      1.Senantiasa melibatkan Tuhan dalam seluruh 

perencanaan hidup (Yer. 29:12-13a; 17b) 
   a.Tuhan menghendaki agar setiap umat-Nya 
senantiasa bergantung penuh kepada-Nya. Masa 
depan umat-Nya akan indah bila melibatkan 

Tuhan dalam hidupnya (11-12a).
   b.Frasa “takut akan Tuhan” dalam ayat 17b, 
tidak menunjuk perasaan gentar atau seram, 
tetapi memiliki rasa sungkan atau hormat kepada 
Allah, seperti bertemu seseorang yang kita 
hormati. Tuhan adalah Pribadi yang layak dihor-
mati, bukan ditakuti. Dia baik hati, bahkan kita 

dijadikan sahabat-Nya (Mat. 9:15; Yoh. 15:15).
   c.Ungkapan “takutlah akan Tuhan senantiasa” 
memberi gagasan bahwa dalam situasi dan kondi-
si apa pun, mata Tuhan tertuju kepada kita. 
Karena itu, apa yang kita lakukan hendaklah 
senantiasa melibatkan dan mempermuliakan 
nama Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas 
utama dalam meraih masa depan, bukan 
dinomorduakan, apalagi dilupakan. Melupakan 
Tuhan cenderung amnesia secara rohani, arogan 
dan tinggi hati (Kej. 11, pembangunan Menara 

Babel).
    d.Tokoh-tokoh dalam Alkitab, memiliki masa 
depan yang cerah karena mereka melibatkan 
Tuhan dalam aspek hidupnya. Beberapa di antara 
mereka, memang pernah melakukan kejahatan 
tetapi di kemudian hari mereka bertobat dan 
meninggalkan jalannya yang jahat. Berbeda halnya 
dengan Simson, Saul, Yudas Iskariot dan Demas 
yang melupakan Tuhan sehingga masa depannya 

suram, alias madesu.
 2.Jangan dengan Cara Berdosa (Ams. 23:17a).

    a. Di mana pun, kapan pun, dan dengan siapa 
pun, Tuhan tidak pernah berdosa.

Dia pun menghendaki umat-Nya agar berlaku 
sama. Janji masa depan cerah “sungguh ada” 
dan “tidak akan hilang” asalkan kita menggapa-
inya bukan dengan cara berdosa. Iblis 
menawarkan cara “instan” dan 
berdosa, tetapi Tuhan mau cara 
yang berbeda yakni: cara 
“proses” dan tidak dengan 
berdosa. Seperti Allah mem-
bentuk orang-orang buangan 
di Babel supaya mereka taat 

pada proses-Nya. 
    b. Dalam KBBI arti kata “iri” 
adalah kurang senang melihat 
orang lain lebih beruntung dari 
kita. Istilah sekarang dikenal dengan singkatan 
“SMOS”  (senang melihat orang susah dan 
susah melihat orang senang), apalagi jika kita 

melihat orang yang lebih berhasil dari kita.
    c.Mengapa kita dilarang untuk iri hati? 
Pertama, karena iri hati akan membuat kita 
jatuh ke dalam dosa (Maz. 73). Kedua, karena 
kebahagiaan orang fasik adalah semu  (Maz. 
37:1-2). Ketiga, karena kekayaan jasmani diber-
ikan Tuhan kepada semua orang  (Mat. 5:45). 
Keempat, karena upah hidup orang berdosa 

adalah maut (Rm. 6:23).
    d. Dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai 
dengan standar Allah. Dosa sering kali digam-
barkan seperti anak panah yang dilesetkan 
tetapi melesat tidak mengenai sasaran. Dosa 
tidak pernah mendatangkan kebahagiaan, 

tetapi malapetaka dan masa depan suram. 
    e. Menjadi terkenal tidak dosa, tetapi meng-
gunakan cara berdosa untuk menjadi terkenal 
itu adalah kejahatan yang akan menghancur-
kan. Ingin mendapat kekayaan yang berlimpah 
adalah hal yang tidak salah, tetapi melakukan 
korupsi agar menjadi kaya, itu berdosa di mata 

Allah. 
    f. Ingatlah, apa yang kita cari, tidaklah 
semuanya akan Tuhan berikan. Sebagaimana 
dikatakan oleh Deitrich Bonhoeffer “Allah 
tidak memberikan seluruhnya yang kita ingink-
an, tetapi Dia memenuhi janji-Nya, dengan 

menuntun kita  pada jalan 

terbaik dan paling lurus menuju diri-Nya.”
    3. Berjuang dan Jangan Mudah Menyerah 

Dengan Keadaan (Ams. 23:18) 
a.Janji Allah bahwa “masa depan sungguh ada” 

bukan hanya diharapkan tapi juga 
diupayakan. Kita harus mengima-
ni bahwa masa depan itu sungguh 
ada, tapi kita juga harus mereal-
isasikan masa depan itu. 
Bukankah iman selalu disertai 
dengan perbuatan? (Yak. 2:14-17).
b.Kita perlu belajar dari Yusuf 
tentang berjuang meraih masa 
depan. Dalam Kej. 39-41 dijelas-
kan bahwa Yusuf adalah seorang 

anak muda yang punya cita-cita dan pengharapan 
dalam hidupnya, melalui penglihatan dari Tuhan. 
Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf banyak mengh-
adapi tantangan, yaitu dibenci oleh saudaranya, 
ditangkap dan dimasukkan ke sumur, dijual ke 
Mesir, lalu dijual lagi ke Potifar sebagai budak. 
Dari anak yang diistimewakan, ia berubah menja-
di budak. Yusuf juga difitnah karena tidak mau 

berbuat dosa sampai masuk penjara. 
    c. Yusuf yang disertai Tuhan tidak mau menyer-
ah dalam situasi apapun, tapi ia tetap berjuang. Ia 
mampu mengubah  frustasi menjadi prestasi, 
karena Yusuf tahu bahwa kesusahan yang 
dihadapinya akan membuatnya menjadi pribadi 
yang tangguh. Hal yang senada dikatakan oleh C. 
S. Lewis: “Allah mengizinkan kita untuk mengala-
mi titik rendah dalam hidup demi mengajarkan 
kepada kita pelajaran yang tidak akan mungkin 

bisa kita pahami dengan cara yang lain.”
   Corrie Ten Boom berkata, ”Jangan pernah 
takut untuk mempercayakan masa depan yang 
tidak dikenal kepada Allah yang dikenal.” Raihlah 
masa depan, dengan  senantiasa melibatkan 
Tuhan dalam seluruh perencanaan hidup, jangan 
dengan cara berdosa, tetaplah berjuang dan 
jangan mudah menyerah dengan keadaaan. 
TUHAN SUDAH MEMBUAT RENCANA 
YANG INDAH DALAM HIDUP KITA! APAKAH 
KITA SUDAH MEMBUAT RENCANA YANG 

INDAH KEPADA TUHAN?  

“Perjuangan yang 
paling sulit adalah 
menjadikan diri kita 

lebih baik dari biasanya.”
Charles M. Schwarzt
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ULANG  TAHUN
NOVEMBER

J u a n i t a  A
R e y n a l d o  L . H .  Pa k p a h a n

U s m a n  S i r a i d
R i c h a r d  L i u

Te t r a  Yu k o  L .  S i r e g a r
R o s e l a  I n g k i r i w a n g

E n d r a  N o v i y a n t o
H e r d i a n  H a n s

Fe r d i n a n  N o p e n d i  M a n a l u
N o v a  Yo o n a

D e n n i s  A x e l  D a p u
W i d o d o  Pa s a r i b u  H

DESEMBER
C .  D e s s y a n a  P i n o n t o a n

D e s i  W i d i y a n t i
E s t e r  M a n u r u n g

N a d i a  Ta n j u n g
G i n e s t h e  D a e l i

D e s n a  M u r t i n i n g s i h
C h r i s t i a n  D o n i  Po l y a k a n

C h r i s t i a n  L e n g k o n g
C h r i s t a l  Ye r e m i a

N a t a s i a  Yo s u a  Ya h y a
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  PA Pemuda dibentuk untuk 
memperlengkapi pemuda-pemudi akan peng-
etahuan tentang Firman Tuhan di luar Ibadah 
Minggu, sebagai dasar dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari. PA Pemuda bersifat 
dua arah. Kita bisa bertukar pikiran dengan 
pembawa bahan PA dan teman-teman lainnya, 
sehingga anggotanya dapat saling bertumbuh 
bersama dalam iman dan pengatahuan akan 
Firman Tuhan. Selain itu juga bisa mempererat 

persekutuan antara   anggota PA.

Ada kelompok PA apa saja ya ?
-PA Tokyo  -PA Mitaka
-PA Soka -PA Kodaira
-PA Iruma -PA Chiba
-PA Pemudi  -PA Kanagawa 

Ingin bergabung dengan kelompok PA ? 
Hubungi Darien atau pengurus pemuda lainn-

ya!

Pendalaman Alkitab (PA) Pemuda

Not A Fan (Bukan Seorang Penggemar)
Menjadi Seorang Pengikut Yesus Yang Berkomitmen Dengan 

Sepenuhnya.

Penulis: Kyle Idleman

Deskripsi

‘‘Apakah Anda seorang penggemar ataukah seorang pengikut?‘‘
Kamus mendefinisikan kata penggemar sebagai ‘‘seorang 
pengagum yang bersemangat”. Mereka ingin berada cukup 
dekat dengan Yesus untuk mendapatkan semua manfaatnya, 
tetapi tidak terlalu dekat juga sehingga mereka tidak harus 
mengorbankan apa pun. Para penggemar mungkin adalah 
orang-orang yang tidak pernah absen ke gereja, fasih dalam 
berdoa, dan selalu memberi persembahan. Tetapi apakah 
jenis hubungan seperti itu yang diinginkan Yesus dari Anda?

Sayangnya... Yesus tidak pernah tertarik untuk memiliki banyak pengagum berat dan bukanlah 
penggemar yang ia cari.

Not a Fan menantang Anda untuk menyadari apa arti sesungguhnya menjadi orang Kristen. 
Dengan berbagai pernyataan langsung dan tajam, Penulis mengundang Anda untuk melihat secara 
jujur bagaimana relasi Anda dengan Yesus. Panggilan-Nya untuk mengikut Dia terasa begitu radikal 

bagi kita, tetapi itulah yang di inginkan Yesus bagi setiap orang percaya. 

Selamat Ulang Tahun! Tuhan Yesus Memberkati!

dari : salah satu jemaat
untuk : Kamu
Semangat terus ya untuk 
pelayanan dan kegiatan 
selama di Jepang Tuhan 
berkati

dari : kobe beef
untuk : muda mudi GIII

Tokyo yang ciamik
Hati lagi rapuh

Walau terpisah jauh
Tetap satu dalam Yesus

dari : AN
untuk : Abang Oetjock8
Apa kabar ? Ada sukaci-

ta? Semangat dalam 
pelayanan yang baru. 

Tuhan memberkati

dari : Pengamat
untuk : Puspa

Pus, semangat ! 
TYB

dari : Rey
untuk : Panitia Natal 2020

pelayanan mungkin berat, tapi jika dilakukan
bersama Kristus, akan menjadi ber(K)at

dari : Uc
untuk : Teman- teman semua
Hallo teman-teman semua, salam sejahtera dan semangat sehat. Ayat 
Alkitab mana yang teman- teman dapatkan minggu ini yang memberi 
kekuatan dan semangat ? Kalau aku Roma 12:11. Jaga kesehatan ya gaizs, 
Tuhan Yesus memberkati. 



 Dalam buku The Purpose Driven Life, Rick Warren menulis 5 tujuan hidup orang 
Kristen: untuk kesukaan Allah, untuk menjadi keluarga Allah, untuk menjadi serupa dengan 
Kristus, untuk melayani Allah dan untuk sebuah Misi. Keempat tujuan yang pertama akan terus 
kita lakukan sampai kekekalan, tapi tujuan yang kelima, yaitu memberitakan Injil, hanya bisa kita 

lakukan di bumi. 
     Mengapa Misi itu penting?

 Pertama, Misi kita adalah kelanjutan pekerjaan Yesus di bumi. Sebagaimana Yesus menye-
barkan berita Kerajaan Allah di bumi, kita pun diutus untuk pergi memberitakan injil kepada 
segala bangsa dan makhluk (Mat. 28:19-20, Mar. 16:15). Ini adalah Amanat Agung, bukan Saran 

Agung!
 Kedua, Misi mencakup 2 hak istimewa yang luar biasa: menjadi rekan sekerja Allah (2 Kor. 
6:1) dan menjadi alat-Nya (2 Kor. 5:20) dalam pekerjaan-Nya di bumi. Sungguh hak yang sebe-

narnya tidak layak kita dapatkan sebagai manusia berdosa.
 Ketiga, memberitahukan jalan keselamatan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan 
kepada orang lain. Kalau teman kita sakit parah dan kita tahu obatnya, bukankah suatu kejahatan 
kalau kita merahasiakannya? Lebih jahat lagi kalau kita merahasiakan satu-satunya jalan kesela-

matan yaitu Yesus Kristus (Kis. 4:12), dan membiarkan mereka menuju kebinasaan kekal.
 Keempat, Misi kita punya makna kekal. Berbeda dari kesuksesan studi atau pekerjaan, 
kesuksesan Misi kita akan kita bawa sampai kekekalan. Tidakkah kita rindu untuk menikmati 
kekekalan bersama Allah, bersama-sama dengan teman, keluarga, mereka yang saat ini belum 

percaya?
 Terakhir, Misi memberi makna hidup. Seperti kata Pengkhotbah, segala sesuatu, termasuk 
jerih payah kita belajar, mengejar karir, bersenang-senang, adalah sia-sia. Tentu hidup kita akan 
menjadi sia-sia kalau hanya dihabiskan mengejar hal-hal sementara tersebut, dan bukan untuk 

memberitakan kebaikan dan kasih Allah kepada orang lain (Kis. 20:24).
Sudahkah kita melakukan bagian kita dalam Misi Allah? The clock is ticking!
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You Were Made for a Mission

Mau secara rutin mendukung Misionaris dan Badan Misi di seluruh dunia melalui DGP? 
Yuk join Mitra Misi! Hubungi: Angel atau Natasia.

Tantangan :
Yuk, kita ajak seenggaknya satu teman yang belum percaya 

ke Ibadah dan Perayaan Natal GIII Tokyo! 
 Khotbahnya dalam bahasa Jepang loh!

Kegiatan 
September- Oktober

Ibadah Pemuda/i September
Ibadah Pemuda/i Oktober

Perpisahan Dinda dan Richard.S


