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HOW TO HAVE A MEANINGFUL LIFE #4
BAGAIMANA HIDUP YANG BERARTI #4
THE BEST THING TO DO IN LIFE
HAL TERBAIK YANG BISA KITA LAKUKAN DALAM
HIDUP

PEMBUKAAN:
Di bagian akhir dari seri firman Tuhan tentang 'How to
Have a Meaningful Life' ini, saya mau bagikan satu
firman dengan judul The Best Thing To Do in Life: Hal
terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup!
I.

a.







HIDUP MANUSIA DI DUNIA INI BEGITU SINGKAT.
Mazmur 90:3-12 3 Engkau mengembalikan
manusia kepada debu, dan berkata: "Kembalilah,
hai anak-anak manusia!" 4 Sebab di mata-Mu
seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila
berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu
malam.
Jika ada yang mengira Mazmur ini ditulis oleh
Daud, maka kita salah, sebab Mazmur 90 ini
adalah doa dari Musa.
Karena sebenarnya kata-kata dalam doanya itu
benar-benar menggambarkan Perjalanan Hidup
Musa:
Mazmur 90:5 Engkau menghanyutkan manusia;
mereka seperti mimpi, seperti rumput yang
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bertumbuh,
 Mazmur 90:6 di waktu pagi berkembang dan
bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu.
 Mazmur 90:7-9 7 Sungguh, kami habis lenyap
karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarahMu kami terkejut. 8 Engkau menaruh kesalahan
kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang
tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. 9 Sungguh,
segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami
menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh.
 Mazmur 90:10 Masa hidup kami tujuh puluh tahun
dan jika kami kuat, delapan puluh tahun, dan
kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan;
sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang
lenyap.
 Mazmur 90:11-12 11 Siapakah yang mengenal
kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu?
12 Ajarlah kami menghitung hari-hari kami
sedemikian, hingga kami beroleh hati yang
bijaksana.
b. Efesus 5:15 Karena itu, perhatikanlah dengan
saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah
seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif,
 Ini petunjuk Firman Tuhan: perhatikan dengan
saksama bagaimana kita hidup!
 Mengapa kita harus memperhatikan dengan
saksama bagaimana kita hidup?!
- Yakobus 4:14 sedang kamu tidak tahu apa yang
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c.




akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu
itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan
lalu lenyap.
Efesus 5:17 Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
kehendak Tuhan.
Yang luarbiasa adalah begitu Musa mengerti
kehendak Tuhan untuk hidupnya, justru di usia 80
tahun itu, Musa mengalami kebangkitan besar di
usia 80 tahun, sehingga selama 40 tahun
berikutnya, hidupnya penuh dengan kuasa Allah
yang luarbiasa membawa kelepasan besar bagi
Bangsa Israel di bawah perbudakan Mesir menuju
ke Tanah Perjanjian mengalami penggenapan janji
Tuhan yang luarbiasa.
Ulangan 34:7 Musa berumur seratus dua puluh
tahun, ketika ia mati; matanya belum kabur dan
kekuatannya belum hilang.
BAGAIMANA CARA MENGERTI KEHENDAK
TUHAN?
Dalam Bahasa Indonesia Masa Kini, Efesus 5:17-18
ditulis: Jangan bodoh, tetapi SELIDIKILAH apa yang
dikehendaki Tuhan. Janganlah kalian mabuk oleh
anggur, sebab itu akan merusakkan kalian.
Sebaliknya, hendaklah kalian DIKUASAI OLEH ROH
ALLAH.
MAU TAHU KEHENDAK TUHAN? RAHASIA
MENDASARNYA ADA DI 2 KALIMAT INI:
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1.
2.

SELIDIKI FIRMAN TUHAN!
HIDUPMU HARUS DIKUASAI ROH ALLAH!

II.

3 KEHENDAK TUHAN DALAM HIDUP KITA
TUHAN MAU KITA BERANAK CUCU DAN
BERTAMBAH BANYAK
Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah
berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan
bertambah banyak; penuhilah bumi dan
taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara dan atas segala
binatang yang merayap di bumi."
Salah satu kehendak Tuhan yang utama dalam
hidup kita adalah supaya kita beranak cucu dan
bertambah banyak.
Tuhan mau kita mempunyai anak-anak Rohani,
kemudian cucu-cucu Rohani, setelah itu cicit-cicit
Rohani.
Kesaksian:
TUHAN MAU KITA MENERUSKAN WARISAN
SPIRITUAL.
Satu hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam
hidup (The Best thing to Do in Life) adalah
Meneruskan Warisan Rohani pada generasi
berikutnya.
Sayangnya ini dilupakan oleh Bangsa Israel yang
ada di bawah pimpinan Yosua: Mereka lupa
meneruskan Warisan Iman mereka.

1.







2.
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Hakim-hakim 2:10-11. 10 SETELAH SELURUH
ANGKATAN ITU DIKUMPULKAN KEPADA NENEK
MOYANGNYA, BANGKITLAH SESUDAH MEREKA
ITU ANGKATAN YANG LAIN, YANG TIDAK
MENGENAL TUHAN ATAUPUN PERBUATAN YANG
DILAKUKAN-NYA BAGI ORANG ISRAEL. 11 Lalu
orang Israel melakukan apa yang jahat di mata
TUHAN dan mereka beribadah kepada para Baal.
Ini juga yang lupa dilakukan oleh Salomo: Dia
lengah dalam mewariskan imannya pada anakanaknya.
WARISAN KEKAYAAN TANPA WARISAN IMAN,
AKAN MENJADI SIA-SIA. UTAMAKAN WARISAN
IMAN TERLEBIH DAHULU!
Kesaksian:
KUMPULKAN HARTA KEKAYAAN YANG SEJATI.
Satu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam
hidup (The Best thing to do in Life) adalah:
Kumpulkan Harta Kekayaan yang Sejati.
Coba renungkan kesalahan Salomo: Gara-gara
salah mengumpulkan harta, maka akhirnya dia
menyesali dan merasakan semuanya sia-sia.
Pengkhotbah 2:18,20: 18 Aku membenci segala
usaha yang kulakukan dengan jerih payah di
bawah
matahari,
sebab
aku
harus
meninggalkannya kepada orang yang datang
sesudah aku. 20 Dengan demikian aku mulai putus
asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan
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jerih payah di bawah matahari.
Itu sebabnya Tuhan Yesus menasehati kita:
Kumpulkanlah harta bagimu dalam Kerajaan
Surga!!! (The best thing to do in life)
Matius
6:19-20
19
"Janganlah
kamu
mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan
karat merusakkannya dan pencuri membongkar
serta mencurinya. 20 Tetapi kumpulkanlah bagimu
harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak
merusakkannya dan pencuri tidak membongkar
serta mencurinya.
Seharusnya lebih dari kita berjuang untuk
mengumpulkan harta di dunia, kita harus lebih lagi
berjuang untuk mengumpulkan harta di Surga!
Kesaksian:

PENUTUP:
Itulah hal-hal terbaik yang harus kita lakukan di masa
hidup kita yang begitu singkat ini. Jangan sampai kita
melakukan hal-hal yang malah membuat kita jauh dari
Tuhan. Lakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak
Tuhan.
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