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ABSTRAK 

 

 

 Penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada 

orang percaya bahwa Orang Kristen harus mengerti dan 

memahami apa itu Kehendak Allah yang sebenarnya dalam 

hidup ini dan juga harus mengerti pentingnya kehendak 

Allah untuk semua orang percaya. Orang percaya harus 

mampu mengevaluasi diri dan mengadakan pembaharuan 

dalam cara berpikir, bersikap dan berperilaku untuk 

menjadi orang kristen yang lebih berpengaruh dalam 

kehidupan keluarga, di tempat kerja, sekolah, di tempat 

pelayanan dan juga di masyarakat  

Orang percaya mengerti artinya memahami waktu 

supaya menjadi orang yang bijaksana dan selanjutnya 

memahami apa itu pentingnya menghargai waktu sesuai 

dengan Kehendak Allah yang sebenarnya dalam hidup ini 

untuk menggunakan waktu sebaik baiknya. Orang percaya 

mampu mengevaluasi diri dan mengadakan pembaharuan 

dalam cara berpikir, bersikap dan berperilaku untuk 

menjadi orang orang kristen yang menghargai waktu 

dengan bijaksana sehingga orang orang Kristen menjadi 

berkat bagi keluarga, di tempat kerja, sekolah, di tempat 

pelayanan dan juga di masyarakat  

Kata-kata kunci: waktu, memahami, bijaksana 
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ABSTRACT 

 

 The research is to give a description to a believers that 

a Christians should know and understand what is the Will of 

God. The true Will of God in this Christian’s life and knowing 

how important the Will of God through all believers. The 

believers should be able to evaluate themselves and starting to 

renew their mind, behave and act to be a valuable Christians 

which has an impact to their family, in their work place, 

school, in church and society. 

The believers should know the meaning about how to 

understand the time to be a wise believers and understand the 

important thing to appreciate times according to the Will of 

God through this life to use time wisely.  The believers should 

evaluate themselves and startng to renew their mind, how to 

behave to be a believers who appreciate times wisely, so that 

the Christians become a blessing to their family, in their 

workplaces, their school, in the ministry and also in society 

  

Key Words: times, understanding, wise 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Penelitian ini terwujud karena kasih karunia Tuhan 

Yesus yang telah memberikan kekuatan. Memahami waktu 

dan kehendak Tuhan, menjadi suatu bagian pergumulan 

hidup yang cukup panjang. Seseorang bisa jatuh karena 

kurang sabar dalam menunggu waktu Tuhan dan kurang 

bijaksana sehingga tidak dapat memahami kehendak Allah.  

 

Melalui penulisan penelitian ini akan disajikan sebuah 

pemaparan bagaimana orang percaya bisa bertumbuh dan 

berubah menjadi pribadi yang mampu menggunakan waktu 

dengan baik sehingga menjadi bijaksana, dan menjadi 

pribadi yang mampu mehamahi kehendak Allah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang 

Orang yang berbahagia dalam hidup ini adalah orang 

yang sudah mengerti Kehendak Allah. Kehendak Allah 

bukanlah sebuah slogan basi yang sering diucapkan oleh 

orang Kristen untuk mengelabui orang lain supaya kelihatan 

“rohani” tetapi orang itu sebenarnya tidak tahu secara pasti 

apa itu kehendak Allah. Semuanya dimulai dari  pengertian 

yang benar, hidup yang benar, menjalani hidup ini dengan 

praktek Karakter Kristus, hidup yang mengerti kehendak 

Allah. 

Orang Kristen harus mengerti kehendak Allah dalam 

hidup mereka.1 Orang yang tidak mengerti kehendak Allah, 

maka akan menjalani hidupnya dalam kesia siaan.  

 Apabila anda ditanya oleh seseorang, “Apakah 

kehendak Allah dalam hidupmu?” apakah engkau sungguh 

sungguh mengerti apa itu kehendak Allah? apakah selama ini 

baru pertama kali anda mendengar tentang “kehendak 

Allah?” apa pentingnya saya mengerti Kehendak Allah? 

banyaknya pertanyaan ini sebenarnya adalah dampak dari 

                                                 
 1 Charlie Riggs, Belajar Berjalan dengan Allah-Terj. Paul Hidayat 

(Jakarta: Persekutuan Pembaca Alkitab, Indonesia, tt), 90-91. 
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ketidak mengertian dari sebagian orang Kristen yang 

bersikap acuh tak acuh. Ketidak acuhan itu menimbulkan 

pemahaman bahwa orang itu sebenarnya tahu tapi tidak 

menyadari bahwa itu kehendak Allah, atau memang 

sebenarnya tidak tahu sama sekali kehendak Allah dan 

bersikap biasa saja. Ada begitu banyak respon dari orang 

Kristen manakala mereka ditanya apa itu kehendak Allah? 

Orang yang bijaksana dalam hidup ini adalah orang 

yang memahami waktu. Orang yang dapat menghargai waktu. 

Mengapa waktu itu sangat berharga? Waktu begitu sangat 

berharga untuk keselamatan. Itulah sebabnya waktu 

berhubungan dengan kebijaksanaan sebab orang tidak dapat 

menebus waktu yang sudah berlalu.2 Ada begitu banyak jiwa 

jiwa yang tidak pernah mendengar Kabar Baik Injil dan 

akhirnya harus masuk didalam kekekalan menghadapi 

penghukuman Allah. sungguh miris melihat banyak jiwa yang 

“berjalan” melewati waktu waktu mereka dan tanpa sadar 

masuk dalam kekekalan penghukuman Allah.  

 Orang Kristen harus memahami untuk apa mereka 

hidup didalam dunia ini. Orang Kristen harus menyadari 

bahwa orang tidak boleh “main main” selama diberikan 

kesempatan untuk hidup di dunia ini. Orang Kristen yang 

                                                 
 2 H. W Smith, The 10 Natural Laws of Succesfull Time and Life 

Management: Proven Strategies for Increased Productivity and Inner Peace, 

(New York: A Time Warner Company), tn. 
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memahami waktu akan berhati hati dalam kehidupan ini. 

Orang yang bijaksana akan mengerti bagaimana 

menggunakan waktunya untuk suatu pekerjaan yang mulia. 

Semua orang di dunia ini memeiliki waktu yang sama yaitu 

sama sama 24 jam sehari dan waktu tidak lebih dari 24 jam 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah orang percaya dapat memahami 

kehendak Allah? 

2. Bagaimanakah orang percaya dapat menggunakan 

waktu secara bijak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah orang percaya dapat memahami 

kehendak Allah? 

2. Bagaimanakah orang percaya dapat menggunakan 

waktu secara bijak? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk menguraikan secara 

teoretis dan praktis agar orang peraya memiliki kehidupan 

yang berhikmat dan bijaksana. Penelitian ini dapat 
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membimbing orang percaya untuk hidup dalam kehendak 

Allah. Memiliki kemampuan untuk menggunakan waktu 

secara efektif. Kepribadian yang mampu memahami 

kehendak Allah dan menghargai waktu akan menjadikan 

pelayan Tuhan dan orang percaya memiliki sikap hidup yang 

bijaksana. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan 

pendekatan literature untuk menjawab permasalahan yang 

diangkat. Data dikumpulkan dari berbagai literatur dan 

dianalisis, dikaitkan dan dihubungkan sehingga membentuk 

suatu temuan dan ide yang baru. 
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BAB II 

MEMAHAMI KEHENDAK ALLAH 

 

 

A. Pergumulan Memahami Kehendak Allah 

 Apakah kehendak Allah itu? untuk mendasari didalam 

Alkitab, maka akan ditemukan Kehendak Allah didalam 

Alkitab didalam 1 Timotius 2:1-7, ……. “yang mengHENDAKI 

supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh 

pengetahuan akan kebenaran………” (ayat 4).3 Inilah 

kehendak Allah. timbul pertanyaan untuk orang percaya 

masa kini. “apakah engkau sungguh sungguh mengerti 

kehendak Allah?” jadi, dari penjelasan ayat diatas bahwa 

kehendak Allah adalah: supaya semua orang diselamatkan 

dan supaya semua orang memperoleh pengetahuan akan 

kebenaran. Inilah kehendak Allah, inilah HATI ALLAH. Inilah 

kerinduan ALLAH. hendaklah orang percaya dapat 

memahami ini. Semua orang yang hidup di bumi ini layak 

untuk mendapatkan kesempatan mendengar KABAR BAIK. 

Setiap orang diselamatkan dan diubahkan oleh Karya Allah 

Roh Kudus melalui MENDENGAR KABAR BAIK. Ada banyak 

orang bahkan jutaan orang yang setiap tahunnya 

diselamatkan melalui Kabar Baik. 

                                                 
 3 ………., Alkitab-Terjemahan Baru © LAI, Cetakan ke-170 

(Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1999) 
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 Dunia ini sedang dilanda kelaparan yang tidak 

dirasakan oleh manusia.4 Bukan hanya kelaparan makanan 

yang terjadi di Negara Etiopia dan beberapa Negara lain. 

Sebenarnya ada satu kelaparan yang tidak disadari sedang 

melanda dunia ini yaitu KELAPARAN ORANG AKAN 

INJIL/KABAR BAIK, GOSPEL POVERTY.  Banyak orang yang 

bahkan tidak pernah mendengar Injil satu kalipun selama 

hidupnya.  

 Bagaimana orang percaya “mendaratkan” Kehendak 

Allah itu menjadi  strategi untuk mengatasi GOSPEL 

POVERTY? Satu istilah dalam penginjilan, “Start from within, 

begin from the top” yang artinya berawal dari diri sendiri, 

dimulai dari Atas. Orang Kristen harus terus belajar Alkitab 

terus menerus agar terus bertumbuh dewasa. Kalau tidak 

akan mengalami partial brain shutdown,5 satu istilah 

kedokteran tentang ketidak fungsian otak manusia yang mati 

seperti ruangan lorong-lorong yang mati bergantian dan 

akhirnya gelap seluruhnya.6 

 Sebenarnya apa itu kekristenan? Apakah orang 

percaya benar benar “MENGHIDUPI” kekristenan? Ataukah 

orang percaya hanya menjadi orang Kristen yang memang 

                                                 
 4 Dr. Stephen Tong, Mengetahui Kehendak Allah-Cetakan ke-1, 

(Surabaya: Penerbit Momentum Indonesia, 1999), 169-182. 

 5 Lemer A. J, Disorder of Consciousness and brain death – 

Diagnostic Criteria in Neurology 

 6 Guidelines on Diagnosis of Brain Death, Hospital Autority Head 

Office Operation Circular No. 15. 2003. 
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begitu seharusnya dari lahir sebab dilahirkan oleh orang tua 

Kristen? Apakah orang percaya sungguh-sungguh tahu apa 

itu Kristen dan mengapa orang percaya harus menjadi orang 

Kristen? 

 Masalah utama mengapa banyak orang Kristen tidak 

menyadari untuk apa menjadi orang Kristen adalah 

MOTIVASI. Mengapa motivasi? Sebab motivasi itu berasal 

dari hati manusia: THE HEART OF THE MASTER IS THE 

MASTER OF THE HEART (INTI DARI SEGALA SEUATU 

ADALAH HATI).7  Manusia tidak ada motivasi maka manusia 

akan bergairah untuk melakukan sesuatu. 

 Orang percaya mencoba untuk lebih dalam melihat 

hati-Nya Yesus.8 Ada apa dengan hati-Nya Yesus. Lihat 

didalam Yohanes 4:34, “Kata Yesus kepada mereka, 

“Makanan-Ku ialah melakukan Kehendak Dia yang mengutus 

Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya.”  

 Untuk apa manusia perlu makan? Supaya KUAT. 

Jikalau terlambat makan maka tubuh akan menjadi lemah. 

Sebenarnya, orang Kristen bisa mati jika tidak melakukan 

Kehendak Bapa. 

 Dalam ilmu filsafat, manusia adalah mahluk materi, 

material. Jasmani. Tubuh yang dapat disentuh. Iman Kristen 

                                                 
 7 Catatan dari Seminar Haggai Institute di Batu Malang Jawa Timur 

pada tanggal 18 Februari 2020 

 8 Sproul, RC, Kebenaran-kebenaran Dasar Iman Kristen-cetakan ke-

2,  (Malang: Depatemen Literatur SAAT Indonesia, 1998), 81-84. 



8 

 

menegaskan bahwa manusia itu bukan hanya mahluk 

material saja tetapi juga spiritual. Manusia itu naturnya 

spiritual didalam chasing material. Buktinya adalah mengapa 

manusia memiliki IDOL? Karena manusia adalah mahluk 

spiritual. Manusia masa kini tidak memusingkan lagi 

hubungan dengan Allah.  

 Apakah sebenarnya yang menjadi bahan bakar 

kehidupan orang kristen? Apakah kehendak Allah atau 

kehendak pribadi? Banyak orang menjadi Kristen tetapi tidak 

punya “hati Yesus” tidak mengerti “Hatinya Allah” maka 

selama lamanya orang kristen tidak akan pernah menjadi 

Kristen. Sama seperti lampu di atap ruangan rumah yang 

lampunya akan mati apabila ditekan off tetapi lampunya 

masih ada disana tergantung, tetapi sebenarnya tidak 

berhubungan dengan Kristus. Sungguh ironis. 

 

B. Jalan Mengerti Kehendak Allah 

 Apakah orang kristen sekarang sudah mengerti 

KEHENDAK ALLAH?. dalam kehidupan kekristenan orang 

percaya sering timbul pertanyaan: Kalau memang Allah ingin 

supaya semua orang diselamatkan lalu mengapa orang 

percaya harus memberitakan kabar baik Injil kepada 

mereka.9 Untuk apa orang percaya harus menginjil? Untuk 

                                                 
 9 Sutjipto Subeno, M. Div, Pergumulan Mengerti Kehendak Allah – 

Cetakan ke-1 (Surabaya: Penerbit Momentum Indonesia, 1998), 89-97. 
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apa orang percaya ikut pelatihan, seminar, workshop tentang 

penginjilan? Untuk apa sekolah Teologi dan harus menginjil? 

Untuk apa menjadi orang Kristen yang harus menjalankan 

Amanat Agung Allah? 

 Semua jawaban untuk pertanyaan diatas dapat 

dilihatdidalam Alkitab didalam Matius 14:13-21. 

Keadaan/situasi dari Matius 14:13-21: Keadaan/situasi 

sebelum Yesus melakukan mujizat: Orang banyak yang besar 

jumlahnya, Tempat itu sunyi, sepi, tidak ada warung, toko 

makanan. Hari sudah mulai malam. Kekuatiran dan ketakutan 

para murid menghadapi situasi itu. Yesus menyuruh para 

murid memberi makan orang banyak. Hanya ada 5 roti dan 2 

ikan (sedikit sekali). Perhatikan ayat 18, “Yesus berkata, 

“Bawalah kemari kepada-Ku.” Keadaan/situasi setelah Yesus 

melakukan mujizat. 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada 

Yesus. Orang banyak semua duduk di rumput.  Yesus 

mengucap berkat, memecah mecah roti itu. Semua orang 

makan sampai kenyang. Rotinya sisa 12 bakul. Yang makan 

5000 laki laki, tidak termasuk perempuan dan anak anak.  

 Apakah yang sebenarnya terjadi? Suatu tawaran 

kemurahan dari Allah. Dari Hati Allah yang mau merubah 

kondisi yang sulit seperti apapun menjadi mujizat yang luar 

biasa. Tuhan bukan tidak mampu melakukan mujizat yang 

luar biasa dengan hanya bersabda, “Hendaklah semua 

manusia selamat!” Dia bisa melakukan itu. tetapi, sama 
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seperti seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan 

dengan SUKARELA untuk dipersembahkan kepada TUHAN 

ALLAH, maka Allah memakai material itu untuk memberi 

makan 5000 orang lebih dan sisa 12 bakul.  
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BAB III 

MENGGUNAKAN WAKTU SECARA BIJAK 

 

 

A. Waktu dalam Alkitab 

Apakah orang Kristen mengetahui berapa banyak 

waktu yang diterima? Ya. Manusia diberikan waktu yang 

sama yaitu 1 hari sebanyak 24 jam. 1 jam 60 menit dan 1 

menit adalah 60 detik. Manusia dimanapun di belahan dunia 

manapun menerima waktu yang sama yaitu 24 jam. Orang 

Kristen atau bukan tidak akan merasa “IRI” dengan orang 

lain. Mengapa tidak perlu iri? sebab semua orang sama 

diperlakukan adil oleh Allah yaitu menerima dari Allah adalah 

24 jam sehari. Yang membedakannya adalah bagaimana 

orang Kristen menggunakan waktu itu dalam hubungannya 

dengan kekekalan. 

 Bahasa Yunani mempunyai dua (2) kata untuk 

mendefinisikan “waktu” yaitu Cronos dan Kairos.10 Kronos 

artinya mengacu pada “urutan waktu” atau “kronologi” dan 

sedangkan Cairos menunjukkan “waktu saat ini.”  Sedangkan 

kamus Bahasa Indonesia mengartikan waktu adalah: 

                                                 
 10 Data diambil dari Internet: artikel.sabda.org pada hari selasa, 17 

Maret 2020, pukul 17.10 wib 
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“Seluruh rangkaian peristiwa ketika proses, terjadinya 

perbuatan atau keadaan yang sedang berlangsung.” 11 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa waktu adalah sesuatu 

yang sudah terjadi/berlangsung, sekarang sedang terjadi 

atau sedang berlangsung dan besok terjadi atau sedang 

berlangsung namun tidak bisa diulang kembali. Setiap orang 

dapat mendefinisikan waktu menurut pemahaman mereka 

sendiri. 

 Dalam memahami waktu yang ada sekarang ini maka 

orang akan memiliki beberapa pertanyaan: Jika orang Kristen 

sudah tahu bagaimana menghitung hari hari, mengapa orang 

Kristen masih suka berbuat dosa? Bisakah setiap waktu 

dalam hari hari yang saya lewati saya tidak berpikir “dosa?” 

Mengapa orang Kristen “enak saja” menggunakan waktunya 

untuk berbuat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan 

kerajaan Allah? 

 

B. Memahami Waktu Untuk Menjadi Bijaksana 

 Landasan Alkitab untuk memahami waktu supaya 

orang percaya menjadi bijaksana dengan benar adalah pada 

Mazmur 90:12, “Ajarlah kami menghitung hari hari kami 

sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.” inilah 

perlunya memahami waktu supaya orang percaya menjadi 

orang-orang yang bijaksana. Orang yang memiliki hati 

                                                 
 11Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
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bijaksana bijaksana adalah orang yang menghitung hari hari 

dengan hati hati dan orang orang yang menghargai waktu 

sebab tidak akan terulang kembali. Orang percaya harus 

menyadari hal ini bahwa waktu hidup di dunia ini tidak 

banyak.  

 John Sung, lahir di desa Hong Chek, wilayah Hing Hwa 

di Propinsi Fukien Tiongkok tenggara pada tanggal 27 

september 1901.12 Ia adalah anak pendeta gereja Methodist. 

Dia adalah sang pengabar Injil dari Tiongkok yang sangat 

dikenal dalam kalangan gereja gereja di Jawa terutama di 

kalangan gereja-gereja Tionghoa. John Sung diberi gelar obor 

Allah di Asia karena beliau merupakan seorang penginjil yang 

luar biasa pada abad 20, khususnya dalam acara KKR dan 

acara ibadah lainnya. Sebuah kisah seorang yang sangat 

menghargai waktu dan menganggap semua yang telah 

diperoleh adalah kesia siaan saja, termasuk semua ijazah 

pendidikan yang dia peroleh dia robek dan mulai 

memfokuskan kepada penginjilan sebab menganggap bahwa 

waktu sudah semakin pendek.  

 Banyak orang Kristen tidak hidup bijaksana sebab 

tidak tahu menghargai waktu yang diberikan Allah dalam 

hidup mereka. Permasalahannya adalah pada ketidak 

                                                 
 12 Data diambil dari internet: www.kompasiana.com pada hari rabu, 

18 maret 2020 pukul 16.00 wib 

http://www.kompasiana.com/
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pahaman seseorang terhadap “bernilainya waktu” yang 

berlalu setiap saat.  

 Bagaimana orang percaya “memahami waktu” dan 

berusaha untuk memperoleh hati yang bijaksana? Ada 

peribahasa yang terkenal yang menegaskan, “A candle light 

slowly shut down”13 yang artinya adalah “lilin yang menyala 

lama kelamaan akan mati” 

 Apakah seseorang pernah menyalakan lilin? Apa yang 

akan terjadi pada lilin yang menyala itu untuk beberapa jam 

berikutnya? Lama kelamaan akan mati. Tidak peduli 

seberapa panjang lilin itu, jika sudah mencapai titik bawah 

akan mati. Jika sudah mencapai garis akhir akan mati. Itulah 

hidup manusia. Sama seperti lilin. Seseorang tidak akan 

pernah tahu kapan hidup akan berakhir. Manusia tidak akan 

pernah tahu apakah lilin itu bisa selamanya hidup dan tidak 

mati. Manusia tidak tahu. Yang pasti lilin itu akan mati seiring 

berlalunya waktu. Sesungguhnya manusia tidak punya 

banyak waktu.  Ada banyak orang yang menggunakan 

waktunya selama hidup di dunia ini. Untuk berfoya-foya, 

mengumpulkan harta sebanyak banyaknya, bersenang 

senang seakan akan besok tidak ada hari lagi, mengkoleksi 

barang barang untuk menyenangkan hatinya. 1 tahun 365 

                                                 
 13 Data diambul dari internet pada www.alberniehospice.ca tentang 

artikel berjudul “Life is Like a burning candle.” Pada hari rabu, 18 maret 

2020 pada pukul 16.05 wib   

http://www.alberniehospice.ca/
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hari, 1 tahun ada 12 bulan, 1 bulan ada 30/31 hari, 1 hari ada 

24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik.14 Jika Tuhan 

saat ini bertanya kepada orang percaya, “sampai berapa lama 

mau hidup di bumi ini?  Berikut ini sebuah simulasi 

tentang keinginan seseorang mau berapa tahun umurnya di 

bumi ini. Melalui simulasi sederhana ini seseorang dapat 

mengetahui sampai berapa tahun hidup di dunia ini. Setiap 

angka kelipatan 10 tahun akan diwakili oleh nama hari dalam 

satu minggu.15 

 

UMUR MANUSIA HARI 

0  - 10 TAHUN SENIN 

11-20 TAHUN SELASA 

21 – 30 TAHUN RABU 

31 – 40 TAHUN KAMIS 

41 – 50 TAHUN JUMAT 

51 – 60 TAHUN SABTU 

61 TAHUN KEATAS MINGGU 

 

 

 

                                                 
 14 Data diambil dari internet pada brainly.co.id tentang “Dalam satu 

tahun ada berapa jam, menit dan detik?” pada hari rabu, tanggal 18 maret 

2020 pukul 16.10  

 15 Catatan dari Seminar Haggai Institute di Batu Malang tanggal 21 

Februari 2020 
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C. Memahami Waktu Secara Benar 

 Situasi dunia pada masa kini sudah rusak. Dalam 

Matius 24:37-39, “Sebab sebagaimana halnya pada zaman 

Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak 

Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum 

air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, 

sampai kepada hari Nuh masuk kedalam bahtera. Pada kata, 

“Dan mereka tidak tahu” {Inggris: They Knew Not} {Yun: 

ginosko: tidak mengenal, tidak mengetahui} akan sesuatu 

sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, 

demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.” 

 Orang Kristen harus menggunakan waktunya untuk 

memikirkan orang orang yang akan binasa. Bagaimana nasib 

mereka kelak. Apakah orang Kristen hanya mau memikirkan 

keselamatan diri kita sendiri. Apakah orang percaya 

kemudian cuek dengan mereka. Ketika seseorang menjadi 

orang Kristen maka orang tersebut sudah mendengarkan 

Berita Injil. Berita Injil itu adalah Yesus Juruselamat untuk 

semua orang. Ada satu tugas utama untuk mengenalkan nama 

Yesus kepada orang orang yang belum percaya kepada-Nya. 

Keberadaan manusia adalah berdosa, melawan Allah dan 

bebal. Manusia membutuhkan salib Kristus sebagai jembatan 

penghubung antara manusia berdosa dengan Allah. maka, 

melalui salib itu manusia diampuni Allah, manusia berdamai 

dengan Allah dan manusia menjadi bijaksana. Masalah 
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utama mengapa banyak orang Kristen tidak bijaksana sebab 

sembrono dalam menggunakan waktu yang diterima. Waktu 

adalah keselamatan. Waktu sangat bernilai untuk 

keselamatan.  

 Yesus sang Juruselamat ingin agar orang kristen 

menjadi orang yang bijaksana. Dalam Pengkhotbah 3:1-15 

ditegaskan disana bahwa  semua ada waktunya (masa 

menanam, menabur, dll), Ia membuat segala sesuatu indah 

pada waktunya. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan 

Allah dari awal sampai akhir. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Mari lihat didalam Alkitab didalam 2 Korintus 4:16-18. 

Di ayat itu diceritakan sebuah keadaan/situasi dari 2 

Korintus 4:16-18 bahwa, “Kami tidak tawar hati, manusia 

lahiriah kami semakin merosot dari waktu ke waktu namun: 

manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Kami 

mengalami penderitaan ringan, Kami tidak memperhatikan 

yang kelihatan tapi yang tidak kelihatan.  

  

Keadaan orang Kristen setelah melewati “waktu” hidup 

di dunia ini (2 Korintus 5:1-5) yaitu Allah menyediakan 

tempat kediaman di sorga, tempat kediaman yang kekal yang 

tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama di dunia manusia 

menjalani setiap hari dan waktu penuh dengan “keluhan, 

pergumulan, penderitaan” Mengeluh karena beratnya 

tekanan. Tetapi Allah mengaruniakan Roh-Nya sebagai 

jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita 

 

Sejauh ini orang percaya sudah mengetahui apa itu 

KEHENDAK ALLAH. Allah ingin supaya orang percaya 

mengerti Kehendak-Nya yaitu: Pertama, supaya semua orang 

diselamatkan, Kedua, memperoleh pengetahuan akan 
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kebenaran tentang Allah.  Ketiga, melakukan Kehendak Allah 

diperlukan motivasi yang sungguh sungguh mau melakukan 

Kehendak Allah 
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