
 
Jangan  
sia-siakan  
hidupmu 
 

Kebanyakan orang ingin menggunakan waktu dan bakat-nya untuk hal yang berguna. Tidak banyak dari kita yang 
mau mensia-siakan apa yang kita miliki.   

Tetapi terlalu banyak orang merasakan kesedihan dan penyesalan di akhir hidupnya karena mereka tidak 
menggunakan waktunya dengan baik. Mereka merasa telah mensia-siakan kehidupannya. Atau setidaknya, telah 
mensia-siakan banyak kesempatan.  

Jika kita mau menghindar dari kehidupan yang sia-sia, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan hidup 
kita. Mengapa saya lahir di dunia ini dan apa tujuannya?  

Pertanyaan-pertanyaan besar. Jawaban-jawaban besar. 

Tempat terbaik untuk menemukan jawaban jawaban tersebut adalah di dalam Alkitab. Alkitab bukanlah buku 
biasa. Buku tersebut berisi wahyu Allah  tentang DiriNya dan tentang siapa diri kita. 

Alkitab menetapkan standar berkehidupan yang tidak akan sia sia. Alkitab juga mengajarkan bahwa kita tidak 
boleh hidup dalam kehidupan yang sia-sia. Sesungguhnya, banyak sekali hal yang salah dalam kehidupan kita dan 
Alkitab menyebutnya ‘dosa’  – yang dengan diri kita sendiri, tidak akan mampu untuk menyenangkan Allah.  

Tetapi Alkitab juga berkata bahwa Allah tidak meninggalkan kita tanpa bantuan dan tanpa harapan.  

Yesus Kristus, anak tunggal Allah, telah menjadi manusia untuk membayar hutang dosa, dan mendamaikan 
manusia berdosa dengan Allah. Ketika kita masih berdosa, Yesus Kristus telah mati bagi kita.  

Kita akan terus mensia-siakan hidup kita sampai kita menyadari kalau kita membutuhkan Yesus Kristus untuk 
membenarkan kita dengan Allah. Setelah itu, dengan iman kita dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. 
Itulah kehidupan yang tidak sia-sia.  

Apakah hal ini membingungkan? Sulit? Menantang? 

Kami dengan senang hati mau menjelaskan apa yang diajarkan Alkitab. Silahkan datang ke Kebaktian Minggu kami 
di pagi dan sore hari. Atau silahkan menghubungi kami, dan kami akan dengan senang hati berbicara dengan Anda. 
Jika Anda tidak memiliki Alkitab, kami bisa berikan kepada Anda. Silahkan minta.  

Apa rencana Anda untuk menjalani hidup Anda hari ini? Sepanjang tahun ini? Dan sampai akhir hidup Anda?   
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Phone:  0408 144 340 
 

eMail:  info@rcbh.org.au 
 

Web:  www.rcbh.org.au 
 

Mail:  P.O. Box 217, Box Hill 3128 
 

Grace Alone  Christ Alone  Faith Alone  Scripture Alone  Glory to God Alone 
 

Services every Sunday at 
10:00am and 5:00pm  

28 Watts Street, Box Hill 
 

Come along and spend some time with us then. 
Don’t waste it. 
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