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Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ef.5:16.

Nasehat Paulus kepada jemaat di Efesus. Suatu nasehat yang sangat praktis dan konkrit,
karena Paulus sedang membahas bagaimana waktu itu berjalan terus, tidak pernah berhenti
dan tidak ada seorangpun yang dapat memberhentikan waktu. Masalah yang penting dalam
menjalani waktu adalah,
"Apa yang kita perbuat dengan waktu yang terus berjalan itu? Apa
yang kita lakukan dengan waktu yang tidak bisa berhenti itu?" Selain waktu yang berjalan
adalah waktu yang tidak bisa diundur atau diulang. Peritiwa yang terjadi hari ini dan saat ini,
tidak bisa diulang lagi dengan tindakan yang sama.

Paulus menekankan bahwa hidup yang tidak baik, yang menjadi batu sandungan, yang
merugikan banyak orang bahkan bisa saling menyakitkan, hendaklah itu dibuang jauh-jauh.
Jangan dilakukan dalam waktu yang terus berjalan. Baik dalam tingkah laku ataupun dalam
perbuatan dan perkataan. Jika semua itu dilakukan, maka waktu itu akan sia-saia. Waktu itu
diisi dengan hal-hal yang tidak membangun, tetapi yang menyakitkan. Maka waktu itu adalah
waktu yang jahat. Bukan waktunya yang jahat, melainkan perbuatan dan tindakan yang ada
dalam waktu itulah yang jahat.

Ada seorang yang salah paham, sehingga terjadi konflik yang tajam, setiap orang tidak mau
mengalah, sehingga semua kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulutnya masing-masing.
Tentunya kata-kata itu bukan saja diucapkan, melainkan memberikan dampak yang panjang,
yang tidak mudah dilupakan dan terus teringat ketika masalah itu diceritakan kembali. Bahkan
pengulangan cerita bisa lebih emosional sekalipun sudah lewat bertahun-tahun. Mengapa hal
itu bisa terjadi? Karena pada saat konflik itu terjadi, sampai hari ini belum pernah ada
rekonsiliasi, atau pendamaian kembali, sehingga terjadi pemulihan luka-luka hati. Jika ini sudah
terjadi, walaupun masalah itu diceritakan kembali, maka tidak akan menjadi cerita yang “seru”,
melainkan dapat memetik pelajaran yang indah dari pengalaman-pengalaman yang tidak
menyenangkan.
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“Pergunakanlah waktu yang ada” memberikan pengertian kepada kita untuk mengisi waktu
dengan hal-hal yang baik dan membangun, bukan dengan perbuatan-perbuatan yang saling
menyakitkan, memalukan dan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian
kita mengisi waktu ini dengan baik. Waktu yang diisi dengan hal-hal yang benar, maka menjadi
hari yang baik. Amin.
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