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Pepatah Tiongkok berbunyi, “sejengkal waktu dapat membeli segumpal emas, tetapi segumpal
emas
tidak dapat membeli sejengkal waktu.” Ada lagi pepatah orang Inggris tentang
waktu yang kita semua
kenal, “time is money, waktu adalah uang.” Kalau boleh saya
akan menambah pepatah Inggris itu supaya lebih jelas maknanya menjadi,
“
time is money, but money is not time
” (waktu adalah uang tetapi uang bukanlah waktu).
Ternyata, kedua pepatah itu punya kemiripan bukan? Dua pepatah itu meskipun berasal dari
belahan bumi yang berbeda, tetapi menyampaikan satu pesan yang sangat penting bagi kita.
Apa pesan penting itu? Pesannya adalah waktu adalah sesuatu yang sangat berarti bahkan
lebih dari harta benda yang paling mahal sekalipun. Mengapa demikian? Karena uang atau
harta yang paling berharga sekalipun jikalau mereka semua hilang kita masih dapat
mendapatkannya kembali. Tetapi waktu yang terbuang tidak dapat kita beli dengan apa pun.
Waktu yang sudah lewat tidak dapat kita raih lagi.
Sebetulnya Alkitab telah lama menyatakan pesan yang senada. Dalam madahnya Musa
bernyanyi,
“Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh
hati yang
bijaksana
” (Maz. 90:12). Paulus yang hidup jauh setelah
Musa pun mengatakan hal yang sama,
“
P
ergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat
” (Ef. 5:16).
Mengapa dua orang yang hidup pada jaman yang berbeda menyerukan sesuatu yang sama?
Mengapa bagi mereka begitu penting menyerukan kepada pembaca tulisan mereka untuk
menggunakan waktu sebaik-baiknya? Jawabannya sama seperti penjelasan pada aliena yang
pertama. Karena waktu itu berharga, bahkan sangat berharga, kita harus bijaksana
menggunakan waktu itu. Kita harus dapat mempertanggung-jawabkan waktu yang Tuhan
berikan, seperti kita mempertanggung-jawabkan pemberian-pemberian Tuhan yang lain seperti:
harta, dan karunia. Orang bijak berkata, “berencanalah seperti engkau akan hidup 100 tahun
lagi, tetapi jalanilah hidup sebaik-baiknya seolah-olah engkau akan mati hari
ini
.”
Sejauh mana Anda mengerti bahwa waktu adalah harta yang sangat bernilai?
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