
Minggu, 2 Agustus 2020 

Pembacaan Alkitab  : Pengkhotbah 10:1-20                      

Tema   : Berpikir, Berkata dan Bertindak dengan Hikmat 

  

Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus 

Syalom ….  Damai di hati 

Kita mungkin sudah capek, sudah Lelah setiap hari mendengar berita tentang 

Pandemi Covid 19 atau wabah virus Corona ; baik itu  berita-berita melalui Media 

masa , melalui Media social/ Medsos ataupun melalui Berita elektronik ; Televisi dan 

Radio.  Pendek kata tiada jam tanpa Covid 19. Membuat orang semakin panik/ cemas 

karena penyebaran virus corona ternyata  bukan saja bisa terjangkit melalui orang 

yang bergejala tetapi juga bagi orang tanpa gejala, Sehingga kita merasa was-was 

untuk mengadakan kontak baik dengan orang yang kita kenal maupun yang tidak 

dikenal. Membuat orang semakin bingung dan takut Ketika di dikabarkan bahwa covid 

19 bisa menyebar lewat udara yang kita hirup. Membuat orang semakin tak mengerti 

karena belum tahu kapan berakhirnya dan sampai saat ini para ilmuwan   belum dapat 

memastikan dan menemukan vaksin penawar atau anti virus corona . 

Haruskah kita berhenti dari segala aktifitas kerja kita? Haruskah kita bersikap 

pasif, menyerah begitu saja pada keadaan dan berpikir sia-sia semua yang kita 

perjuangkan selama ini?  Sementara tuntutan hidup memaksa dan mengharuskan kita 

untuk tetap berjuang , mempertahankan kelangsungan hidup. 

Sebetulnya ada 4 cara jitu atau ampuh untuk menangkal dan melawan wabah 

Virus Corona : 1) Iman. Meningkatkan Iman , yaitu hidup dekat dengan Tuhan, hidup 

dalam pertobatan, hidup dalam kesetiaan , memperbanyak doa untuk membangun 

hubungan dengan Tuhan baik secara pribadi dan keluarga. 2) Imun. Menjaga 

Imunitas tubuh, daya tahan atau kekebalan tubuh,  menjaga pola makan yang baik, 

pola istirahat dan pola pikir yang jernih. 3) Aman. Mendisplinkan diri  yaitu wajib 

mengikuti protap Kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh Pemerintah.4) Yang 

tidak kalah pentingnya adalah Hikmat, yaitu Bagaimana  Hikmat ditempatkan dalam 

diri kita,  dengan memintanya kepada sumber Hikmat yaitu Tuhan Allah di dalam 

Yesus Kristus. 

Saudara-saudara, 

Secara psikologi memang tekanan-tekanan hidup, pergumulan dan persoalan 

telah banyak mempengaruhi emosional kita terutama di situasi dampak Covid 19. 

Banyak orang stress, tidak kuat dan tak sanggup menghadapi kenyataan ini, bukan 

saja mempengaruhi sendi-sendi kehidupan ekonomi, social tetapi juga mempengaruhi 

emosional, jiwa  dan watak seseorang, dalam membangun hubungan dengan sesama 

baik orang-orang yang ada dalam keluarga ataupun di lingkungan sekitar kita . Ada 

kecenderungan di situasi-situasi sulit, terpuruk, menderita seseorang akan begitu 

mudah marah, kecewa, putus asa dll.  Ada beragam tabiat atau watak seseorang 

dalam menghadapi dan menangani suatu persoalan,  ada yang bersikap tenang, ada 

yang cuek  atau acuh tak acuh dan ada yang begitu emosional bahkan tidak mampu 

mengendalikan diri dalam menyikapi berbagai permasalah hidup. 



 

Oleh karena itu di Minggu ini kita diarahkan dengan tema khotbah Berpikir, 

Berkata dan Bertindak dengan Hikmat,  bdari bagian Alkitab Pengkhotbah 10:1-

20  yang diangkat menjadi bahan perenungan Warga Gereja Masehi Injili di Minahasa 

di sepanjang minggu berjalan ini. 

Saudara-saudara jemaat kekasih di dalam Tuhan 

Hikmat dalam Bahasa Ibrani Khok-mah, Bahasa Yunani Sophia, dan dalam 

Bahasa Inggris Wisdom, sesungguhnya berkaitan erat dengan praktek atau pola hidup 

yang berbudi luhur, tetapi juga skills of living yaitu keahlian menjalankan hidup. Hikmat  

adalah karunia Allah  yang ditempatkan di hati manusia, oleh karena itu Hikmat 

mendapat otoritas yang tertinggi dari Allah untuk membimbing manusia menjalani 

hidup dan menghadapi berbagai persoalan hidup.   Bahkan hikmat membentuk watak, 

mental dan karakter manusia untuk dapat berperilaku yang baik. Baik dalam hal 

berkata, berpikir dan bertindak. 

Orang yang tidak dituntun oleh Hikmat akan melakukan perbuatan yang sia-sia 

dan dalam hal ini  dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain.  Perbuatan 

yang sia-sia dalam bahasa Pengkhotbah adalah kebodohan dapat merusak dan 

memadamkan hikmat, bahkan merusak kehormatan dan nama baik, seperti 

gambaran pengkhotbah dalam ungkapan “Lalat yang mati membusuk akan merusak 

semua urapan dengan kata lain merusak adonan yang baik dan harum. 

Kebodohan terjadi karena seseorang tidak bersedia dituntun oleh Hikmat Allah 

menganggap diri lebih baik dari orang lain, lebih hebat, lebih pintar, lebih istimewa dan 

lebih benar, dan menganggap orang lain bodoh. Orang bodoh tidak dapat berpikir 

jernih, berkata benar dan bertindak bijak. Cara-cara seperti ini, akan membuat 

hubungan atau relasi dengan sesama menjadi hambar dan tidak harmonis.  

Pengkhotbah menggambarkan kehidupan orang bodoh pikirannya tumpul, 

perkataanya omong kosong, (ayat 3) ucapan dan perbuatannya tidak sejalan.  

Kebodohan tidak hanya berkaitan dengan latar belakang pendidikan, orang yang 

berpendidikan sekalipun bisa terjebak dalam kebodohan. Ketika apa yang 

disampaikan  berbeda jauh dengan yang dilakukan. Mirisnya, kebodohan bisa terjadi 

dimana saja, di Istana tempat dimana ada penguasa, ada penasehat, justru terkadang 

juga salah mengambil keputusan, tidak ada pertimbangan dalam melakukan sesuatu. 

Orang – orang yang punya jabatan sekalipun dapat saja terlihat bodoh ketika salah 

menempatkan diri.  Dampaknya  penguasa harus duduk di tempat rendah dan 

sebaliknya bawahan malah mendapat kehormatan.  Sebagaimana Pengkhotbah 

menggambarkan : Orang kaya duduk di tempat rendah, pembesar berjalan kaki 

seperti budak, sementara budak menunggang kuda (ayat 6 - 7) 

Hal yang  penting juga adalah sikap yang bisa mengendalikan diri, tidak emosi 

dan memiliki kesabaran. adalah ciri-ciri orang yang berhikmat. Ada orang yang 

menganggap dirinya punya segalanya sehingga berhak memperlakukan orang lain 

sekehendak hatinya. Tidak menjaga kalimat kalimat yang keluar dari mulutnya. 

Menggunakan kekuasaan untuk membentak, memarahi, menyuruh dengan nada 

suara yang tinggi tidak akan membuat kita kelihatan berwibawa, malah seperti 

kehilangan kendali. Karena itu, ketika ada kepercayaan yang diberi untuk mengemban 

tugas tugas tertentu, mintalah hikmat.  Hikmat Tuhan akan menuntun orang 



melakukan perbuatan-perbuatan bijaksana, bukan perbuatan bodoh atau sia-sia. 

Sehingga akan berdampak dalam seluruh perilaku hidup seseorang dalam berkata, 

berpikir dan bertindak. Hikmat Tuhan akan membimbing dan mengarahkah manusia 

untuk beroleh hati yang bijaksana, pikiran yang jernih, perkataan yang benar. 

 

Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, 

Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian  demikian Amsal 14:33, 

Dan jika hikmat tinggal di hati manusia maka yang pasti dapat  melahirkan watak, 

kepribadian, mental dan karakter yang baik, sehiingga orang yang berhikmat  

dimanapun berada, dalam segala ruang dan waktu hidupnya  menjadi berkat bagi 

orang banyak, menyejukkan , membawa damai bukan membawa permusuhan dan 

pertentangan. 

Panggilan hidup kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kehadiran kita 

dalam membangun hubungan atau relasi dengan sesama,  kita harus berhikmat yaitu  

menjaga hati dengan kewaspadaan, menjaga ucapan-ucapan kita menjadi ucapan 

yang mengandung berkat, menguatkan orang lain, menyemangati orang lain, bukan 

ucapan-ucapan yang melemahkan, membunuh karakter orang lain, apalagi ucapan – 

ucapan yang menipu.   

Dalam perjuangan hidup dan meraih masa depan,  bahkan dalam menyikapi 

persoalan dan pergumulan hidup terutama di masa pandemi covid 19 ini.   Milikilah 

hati yang bijaksana, karena dari hati akan terpancar kehidupan.  Orang berhikmat 

akan focus pada hal-hal yang berguna dan akan memperhatikan pola hidup sesuai 

dengan kehendak Kristus yaitu hidup saling menguatkan, saling menolong, saling 

menyemangati,  menjaga hati, ucapan dan pikiran. 

Yesus Kristus adalah sumber Hikmat dan Dialah Dasar Hikmat yang 

sesungguhnya, Mengarahkan hati kepada Yesus berarti bersedia dituntun oleh 

Hikmat,  Memfokuskan pikiran pada Yesus berarti Hidup sesuai dengan kehendak 

Nya sehingga Roh Kudus akan memberdayakan hidup kita untuk berpikir, berkata dan 

bertindak dengan Hikmat.  Tuhan memberkati kita dengan FirmanNya  dan Hidup kita 

menjadi berkat dimanapun berada.               AMIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


