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LIFT UP YOUR EYES #4 - LAYANGKAN MATAMU #4 
UNSINKABLE - TIDAK BISA DITENGGELAMKAN 

 
PEMBUKAAN: 
Kali ini saya akan membagikan sebuah Firman Tuhan 
berjudul Unsinkable atau Tidak Bisa Ditenggelamkan! 
BANGKITLAH JADI ORANG-ORANG YANG TIDAK 
TERTENGGELAMKAN. 
 
ISI: 
I. ADA 3 JENIS ORANG:  
1. ORANG YANG HIDUPNYA SELALU TENGGELAM. 
 Dalam kamus bahasa Indonesia, tenggelam 

artinya: masuk terbenam ke dalam air, karam, 
jatuh dalam kesengsaraan, hilang atau lenyap. 

 Ibarat kapal, kapal tenggelam BISA TERJADI 
KARENA ADA BEBAN YANG BERLEBIHAN. 

 Tapi juga BISA JADI ADA BEBAN AKIBAT DOSA!  
- Ibrani 12:1 Karena kita mempunyai banyak saksi, 

bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu 
merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam 
perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 

2. ORANG YANG DIANGKAT SESAAT, LALU 
TENGGELAM KEMBALI. 

 Ini adalah orang-orang yang biasanya hidupnya 
tidak konsisten. 
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- 2 Tawarikh 26:5,16 Ia mencari Allah selama hidup 
Zakharia, yang mengajarnya supaya takut akan 
Allah. Dan selama ia mencari TUHAN, Allah 
membuat segala usahanya berhasil. 16 Setelah ia 
menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia 
melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia 
kepada TUHAN, Allahnya, dan memasuki bait 
TUHAN untuk membakar ukupan di atas mezbah 
pembakaran ukupan. 

3. ORANG YANG HIDUPNYA TIDAK PERNAH BISA 
TENGGELAM. 

 Saya berdoa anda dan saya masuk dalam kategori 
ketiga ini! Tidak pernah tenggelam! Bahkan kalau 
diijinkan tenggelampun, itu hanya sesaat dan 
semata-mata hanya untuk mempersiapkan kita 
bisa muncul dan naik lebih cepat lagi. 

 RAHASIA ORANG HIDUPNYA TIDAK BISA 
TENGGELAM: HIDUP BENAR, MURNI DAN 
BERINTEGRITAS! 

- 1 Samuel 12:3-4 Di sini aku berdiri. Berikanlah 
kesaksian menentang aku di hadapan TUHAN dan 
di hadapan orang yang diurapi-Nya: Lembu 
siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang 
telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? 
Siapakah yang telah kuperlakukan dengan 
kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima 
sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan 
mengembalikannya kepadamu." 4 Jawab mereka: 
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"Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak 
memperlakukan kami dengan kekerasan dan 
engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapa 
pun." 

- Daniel 6:4-5 Maka Daniel ini melebihi para pejabat 
tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai 
roh yang luar biasa; dan raja bermaksud untuk 
menempatkannya atas seluruh kerajaannya. 5 
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu 
mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal 
pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat 
alasan apa pun atau sesuatu kesalahan, sebab ia 
setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau 
sesuatu kesalahan padanya. 

- Ayub 2:3 Firman TUHAN kepada Iblis: "Apakah 
engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab 
tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang 
demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah 
dan menjauhi kejahatan. IA TETAP TEKUN DALAM 
KESALEHANNYA (AND STILL HE HOLDS FAST TO HIS 
INTEGRITY), meskipun engkau telah membujuk Aku 
melawan dia untuk mencelakakannya tanpa 
alasan."  

 
II. ADA SEGUDANG BERKAT BAGI ORANG YANG 

HIDUP BENAR DAN PENUH INTEGRITAS. 
1. TUHAN MELINDUNGI ORANG BENAR DARI 

CELAKA. 
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 Amsal 14:32 Orang fasik dirobohkan karena 
kejahatannya, tetapi orang benar mendapat 
perlindungan karena ketulusannya. 

 TUHAN BAHKAN AKAN MEMBERI PETUNJUK 
KEPADA ORANG BENAR SUPAYA KITA TIDAK 
CELAKA. 

- Kejadian 20:5-6 Bukankah orang itu sendiri 
mengatakan kepadaku: Dia saudaraku? Dan 
perempuan itu sendiri telah mengatakan: Ia 
saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang 
tulus dan dengan tangan yang suci. 6 Lalu 
berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi: "Aku 
tahu juga, bahwa engkau telah melakukan hal itu 
dengan hati yang tulus (I know you did this in the 
integrity of your heart), maka Aku pun telah 
mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap 
Aku; sebab itu Aku tidak membiarkan engkau 
menjamah dia.  

2. ORANG BENAR ADA DI MATA DAN HATI TUHAN. 
 Mazmur 34:16,18 Mata TUHAN tertuju kepada 

orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada teriak 
mereka minta tolong; 18 Apabila orang-orang 
benar itu berseru-seru, maka TUHAN mendengar, 
dan melepaskan mereka dari segala 
kesesakannyaa. 

 Ayub 36:7 Ia tidak mengalihkan pandangan mata-
Nya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka 
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untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas 
takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya.  

3. ORANG BENAR AKAN TETAP KUAT. 
 Ayub 17:9  Meskipun begitu orang yang benar tetap 

pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya 
bertambah-tambah kuat. 

 Saya percaya itulah yang dialami Ayub: 
4. ORANG BENAR AKAN TETAP MENIKMATI TERANG 

DI TENGAH KEGELAPAN. 
 Mazmur 112:4 Di dalam gelap terbit terang bagi 

orang benar; pengasih dan penyayang orang yang 
adil.  

5. ADA BERKAT DAN ANUGERAH BESAR BAGI ORANG 
BENAR. 

 Mazmur 5:13 Sebab Engkaulah yang memberkati 
orang benar, ya TUHAN; Engkau memagari dia 
dengan anugerah-Mu seperti perisai.  

- Mazmur 37:25 Dahulu aku muda, sekarang telah 
menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang 
benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-
minta roti;  

 Percayalah juga ada Anugerah Tuhan yang seperti 
perisai yang akan menjagai hidup anda.  

 Sebenarnya masih banyak lagi blessings bagi 
orang yang mau hidup benar. Saya bisa sebutkan 
begitu banyak ayat yang luarbiasa tentang hal 
tersebut. Tetapi intinya hidup benar dan 
berintegritas tidak akan membuat anda rugi, 
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malah sebaliknya hidup saudara akan sangat 
beruntung dan dibuat Tuhan menjadi indah! 

 
III. AMBIL KEPUTUSAN UNTUK BERANI HIDUP BENAR 

DAN BERINTEGRITAS. 
a. BAGAIMANA CARANYA HIDUP DALAM 

INTEGRITAS? 
 INTEGRITAS DALAM PERKATAAN: TEPATI 

JANJIMU. 
 INTEGRITAS DALAM PERNIKAHAN: SETIA KEPADA 

PASANGAN. 
 INTEGRITAS DALAM KEHIDUPAN SOSIAL: JANGAN 

BERGOSIP. 
 INTEGRITAS DALAM KEUANGAN: KEMBALIKAN 

SEMUA TANGGUNG JAWAB KITA DAN 
PERSEPULUHAN KITA. 

 INTEGRITAS DALAM PEKERJAAN: LAKUKAN YANG 
TERBAIK DALAM PEKERJAAN KITA. 

- Kolose 3:22-23 Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu 
yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di 
hadapan mereka saja untuk menyenangkan 
mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut 
akan Tuhan. 23 Apa pun juga yang kamu perbuat, 
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia. 

 INTEGRITAS DALAM PELAYANAN: MELAYANI 
TUHAN BUKAN HANYA SAAT DI GEREJA TETAPI 
SAAT ADA DI RUMAH. 
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b. AKUI  SEGALA KESALAHAN KITA DAN MINTA 
PERTOLONGAN ROH KUDUS. 

 Tanpa Roh Kudus, mustahil kita bisa menjadi 
orang benar yang bertahan di tengah segala 
godaan dunia yang semakin gila ini.  

 Hanya saat kita penuh dengan Roh Kudus, maka 
Dia akan memampukan kita untuk bisa 
mengalahkan semua godaan dan tetap bisa hidup 
penuh dengan integritas. 

 
PENUTUP: 
Senantiasa bangun hubungan dengan Roh Kudus! Itu 
adalah kunci di atas segala kunci! Engkau akan 
dimampukan menjadi pribadi yang penuh integritas 
dan bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. 


