
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                   
 
 
  
                                                                           
 
 
   
 
 
 
 
    
 

 

 

Ringkasan Khotbah 

INDAH PADA WAKTUNYA  
Pengkhotbah 3 : 1 – 15  

 

Kitab Pengkhotbah ditulis oleh raja Salomo,  berisi pemikiran penulis 
tentang singkatnya hidup manusia dan di dalamnya banyak hal yang sulit 
dimengerti . Secara khusus di pasal 3: 1 - 15 penulis menyampaikan 
kenyataan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada beberapa pemikiran 
penting yang diajarkan Salomo dalam tulisannya : 
1. Di dunia ini tidak ada yang abadi ( 3 : 1 – 8 ) 

Penulis menyatakan bahwa di dalam segala sesuatu ada masanya. Segala 
sesuatu yang dimaksudkan dikaitkan dengan peristiwa kehidupan dan 
kematian ;kegiatan sehari-hari yang dikerjakan manusia ; hal-hal yang 
dikaitkan dengan perasaan manusia. Semua hal ini dinyatakan oleh 
Salomo secara bertentangan untuk menegaskan bahwa di dunia ini tidak 
ada yang abadi. Ada hal memulai dan akan berakhir dengan berjalannya 
waktu. Tuhan sudah merancangkan setiap hal dengan sempurna.  

2. Jerih payah yang dilakukan manusia memberikan hasil yang indah 
( 3 : 9 – 11 ) 

Salomo mengajarkan orang-orang percaya untuk menentukan 
langkah-langkah yang bijaksana dalam melaksanakan tugas-tugas setiap 
hari. Manusia perlu mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana 
agar jerih payahnya tidak sia-sia. Apa yang dikerjakan manusia bukanlah 
hal yang mudah, namun ada harapan dari semua yang dikerjakannya. 
Segala sesuatu indah pada waktunya. 

3. Di dalam segala pekerjaan Allah, ada tujuan bagi  manusia ( 3 : 12 – 
15 ). 

Penulis mengajarkan kepada orang-orang percaya bahwa rancangan 
Allah adalah sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia. 
Allah melakukan semuanya itu dengan tujuan agar manusia takut akan 
Allah.  Melalui semuanya ini maka orang-orang percaya akan belajar 
menghargai Allah dengan semua yang sudah dikerjakan Allah dari awal 
sampai akhir. 

Sekarang, yang perlu dilakukan manusia adalah menghargai waktu yang 
Allah berikan, mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Allah dengan 
bijaksana dan senantiasa memiliki hati yang takut akan Dia. Sudahkah kita 
melakukannya di dalam hidup kita ? Mari melakukannya, jangan lagi 
menunda waktu yang ada. Tuhan memberkati. 
 

Oleh : Ev. Elani 


