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Mari kita membuka Alkitab kita di kitab Pengkhotbah.  Pagi ini kita akan melihat kitab ini secara 

keseluruhan.  Ketika saya membaca dan mempelajari kitab Pengkhotbah dalam minggu ini, saya 

menelusuri satu buku tafsiran yang ada catatan kakinya di bagian bawah, berbicara tentang bagaimana 

Saudara memilah-milah buku dan bagaimana Saudara dapat mengkhotbahkannya.  Dikatakan,”Tentu 

saja, Saudara tidak ingin mencoba mengkhotbahkan seluruh kitab dalam satu kali khotbah.”  Jadi 

marilah kita pagi ini mendengarkan khotbah dari seluruh kitab Pengkhotbah dalam satu kali khotbah—

bagaimana? 

 

Beberapa tahun yang lalu Tom Brady—beberapa dari Saudara pasti mengenal nama Tom Brady.  Jika 

Saudara menonton NFL, Saudara tahu bahwa dia telah menjadi gelandang New England Patriots selama 

bertahun-tahun.  Telah memenangkan Super Bowl berkali-kali.  Dia diwawancarai program 60 Minutes, 

dan jika Saudara ingat beberapa tahun yang lalu mereka berada di angka 15-0 pada saat itu, mereka 

sedang mempersiapkan diri untuk mencapai 16-0.  Mereka adalah pemain musiman reguler yang tidak 

terkalahkan.  Secara pribadi dia ada di tengah-tengah pertandingan musiman MVP, dan dia baru saja 

putus hubungan dengan seorang aktris, dan akan menjalin hubungan lagi dengan seorang super model. 

 

Dia menghasilkan berjuta-juta dolar, dan inilah yang dikatakan Tom Brady di acara 60 Minutes.  Dia 

berkata,”Mengapa saya memiliki tiga cincin Super Bowl, dan masih berpikir ada sesuatu yang lebih besar 

bagi saya diluar sana?”  Maksud saya, mungkin banyak orang akan berkata,”Hai, kamu.  Inilah adanya.  

Saya mencapai tujuan saya, mimpi saya, hidup saya.  Apakah saya?  Saya pikir Tuhan, ada yang 

mendapat lebih banyak dari ini.  Maksud saya, ini bukan—ini tidak dapat menjadi seperti sekarang ini 

jika semuanya hancur.” 

 



  

Pewawancara memandangnya dan dia mengajukan pertanyaan.  Dia berkata,”Baiklah, jadi apa 

kemudian jawabnya?”  Dan Brady memberi respon,”Saya harap saya tahu.”  Saya harap saya tahu. 

 

Banyak orang kaget dengan responnya Brady terhadap pertanyaan tersebut.  Maksud saya, bagaimana 

bisa seorang pria yang kelihatannya memiliki segala sesuatu dimana dunia ini dapat menawarkan uang, 

dan kemasyuran, kesuksesan, status selebritis, semua hal yang kita lihat di video itu, bagaimana dia bisa 

mengajukan pertanyaan tersebut?  Bagaimana dia bisa mengucapkan kalimat seperti: Pasti ada sesuatu 

yang lebih daripada ini?” 

 

Pagi ini saya ingin mengajukan kepada setiap kita pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada 

Tom Brady, pertanyaan yang sederhana,”Apa arti hidup ini?”  Apa arti hidup ini? 

 

Pada hari Bapak ini, saya berpikir tentang semua anak saya.  Saya mempunyai empat orang anak, anak 

pertama putri berumur delapan tahun, anak kedua putra berumur enam tahun, anak ketiga putri 

berumur tiga tahun, dan anak keempat putra berumur sepuluh bulan.  Rata-rata setiap harinya saya 

akan menerima pertanyaan mungkin sekitar 7.000 pertanyaan.  “Apa makan pagi kita?  Apa yang akan 

kita lakukan malam nanti?  Apakah koboi itu nyata?  Dimana cinderela tinggal?”  Inilah sejumlah 

pertanyaan yang kita jumpai setiap hari.  Tetapi Saudara tahu, beberapa pertanyaan lebih penting dari 

pada yang lain.  Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena berasal dari anak-anak saya, 

tetapi dalam realitanya beberapa pertanyaan jauh lebih penting dari pada lainnya, dan inilah salah satu 

dari pertanyaan yang melebihi hampir semua pertanyaan-pertanyaan lainnya,”Apa artinya hidup?”  Kita 

ingin tahu. Kita ingin mengetahuinya.  Kita memiliki satu kehidupan.  Saudara memiliki satu kehidupan.  

Kita memiliki satu tembakan dari semua hal ini yang kita namakan kehidupan, dan kita tidak ingin 

kehilangan pertanyaan ini.  Mengapa saya disini?  Apa yang saya lakukan?  Kemana saya akan pergi?  

Apa arti dari segala sesuatu yang terjadi setiap hari?  Apa artinya jangka panjang?  Apa artinya 

kekekalan?  Apa artinya hidup?  Dan ini, Saudara-saudaraku, ini ada di dalam kitab Pengkhotbah, sebuah 

kitab yang sering kita abaikan, kitab yang terus terang seringkali kita tidak tahu akan kita apakan.  Tetapi 

kitab ini adalah salah satu dari tempat-tempat —faktanya, sebuah tempat utama—dimana kitab 

Pengkhotbah memberikan kepada kita sedemikian baik, karena kita bertemu muka dengan muka 

terhadap pertanyaan ini,”Apa artinya hidup?” 

 



  

Jadi dengan pertanyaan ini dalam pikiran kita—pertanyaan ini ada di hadapan kita ketika kita meneliti 

seluruh kitab ini, apa yang ingin saya lakukan adalah lihatlah catatan Saudara, saya ingin kita berjalan 

melalui tiga macam langkah yang mudah untuk memahami kitab Pengkhotbah.  Karena kita melihat 

semacam masalah penafsiran.  Bagaimana kita menangani kitab ini?  Jadi untuk memahami kitab 

Pengkhotbah, biarkan kita dipimpin untuk mendengarkan kitab Pengkhotbah, apa isi pesan dari kitab 

ini?  Dan kemudian akhirnya, kita melangkah pergi, bagaimana kita menerapkannya—hanya beberapa 

cara, tidak semua cara sebenarnya—tetapi bagaimana beberapa cara yang dapat kita terapkan dalam 

kitab Pengkhotbah ini, ketika kita menuju ke pertanyaan: Apa artinya hidup? 

 

Pertama lihatlah, jika Saudara bersama dengan saya memahami kitab Pengkhotbah.  Pertama 

perhatikan, kita harus memahami aliran/gaya dasarnya.  Dengan kata lain, literatur macam apa?  Apa 

yang sedang kit baca ketika kita membaca kitab Pengkhotbah.  Melalui kitab Amsal, kita mengetahui 

bahwa Daud melakukan pekerjaan yang besar dan menunjukkan kepada kita bagaimana kitab tersebut 

sedikit berbeda.  Kita tidak bisa mendekati kitab Pengkhotbah dengan cara yang sama seperti kita 

mendekati kitab-kitab yang lain.  Misalnya, kita melihat bahwa kitab Pengkhotbah ditempatkan dalam 

tradisi hikmat Israel. 

 

Saudara tidak dapat membaca kitab Pengkhotbah dengan cara yang sama seperti Saudara membaca 

kitab Para Rasul.  Saudara buka kitab tulisan Paulus.  Saudara buka kitab tulisan Petrus.  Saudara buka 

kitab tulisan Yohanes, maka akan dikatakan,”Lakukan ini.”  Maka kita berpikir,”Oke, kita akan lakukan 

ini.” Atau,”Percayalah ini,” maka kita percaya kepada hal itu.  Tetapi Saudara tidak bis amelakukan 

seperti itu ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, karena sebenarnya merupakan literatur yang berisi 

hikmat.  Saudara ingat dalam kitab Ayub, misalnya, Saudara mendapatkan narasi dari kitab Ayub dimana 

segala sesuatu terjadi di awal perikop, dan dalam beberapa hal ada tiga temannya yang diperkenalkan 

dalam cerita Ayub.  Dan Saudara akan ingat dimana mereka memberi Ayub segala macam nasihat yang 

beberapa diantaranya adalah benar, dan beberapa diantaranya dikesampingkan  Maka kita harus 

memilah-milah sehingga Saudara dapat menemukan beberapa hal yang benar, beberapa hal yang tidak 

benar, tetapi tidak sampai di akhir kitab Ayub—pasal 38—dimana Allah akhirnya datang, dan Allah 

berbicara melalui angin puyuh, dan akhirnya Saudara mendapatkan kebenaran yang tidak tercampur 

udara.  Demikian juga jika kita membaca kitab Pengkhotbah.  Ada banyak hal yang bisa kita baca dan itu 

benar, misalnya, Saudara mau membaca di bagian tengah kitab.  Tetapi kemudian Saudara akan terus ke 



  

beberapa kalimat yang lain, beberapa ayat yang lain, maka Saudara akan melihat sesuatu yang tidak 

benar-benar berhubungan dengan hal-hal lain yang kita baca. 

 

Kita harus melatih perhatian kita dengan sungguh-sungguh dalam interpretasi kita.  Kita tidak bisa hanya 

mencopot sebuah ayat dan membacanya, dan berkata,”Ah, ini benar.”  Misalnya, Pengkhotbah 7:13—

dan ada banyak contoh yang bisa kita berikan, tetapi dengarkan hanya Pengkhotbah 7:13:” 

Perhatikanlah pekerjaan Allah! Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan-Nya?”  Jika kita 

membaca ayat ini di permukaannya saja, kelihatannya ayat tersebut mengatakan bahwa Allah jahat, 

bahkan Allah sedang membuat hal-hal, atau sepertinya kita meluruskan apa yang telah dikacaukan oleh 

Allah.  Tetapi kita tahu, sebenarnya bukan itu masalahnya. 

 

Maka kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh.  Sebenarnya menyiagakan kita ke poin 

berikutnya, bahwa kita harus memahami struktur secara keseluruhan.  Saya pikir ini penting, karena kita 

sebenarnya belum mengenal kitab ini dengan cara yang sama seperti kita mengenal, misalnya, kitab 

Amsal dan Mazmur. Jadi salah satu hal yang segera kita temukan adalah ada dua pendapat yang jelas 

kelihatan dalam teks tersebut.  Ada dua pendapat yang jelas kelihatan dalam teks tersebut.  Saya ingin 

Saudara melihat ini, maka pertama perhatikan bahwa kita menemukan suara pengkhotbah.  Sekarang 

kadang-kadang Salomo dipanggil Pengkhotbah.  Beberapa terjemahan menyebut Salomo sebagai guru.  

Secara sederhana, kata dalam bahasa Ibrani sebenarnya menunjuk kepada persekutuan—sebuah 

perkumpulan.  Maka sebagian besar berpikir, jika ini sebuah persekutuan, sebuah perkumpulan, dan 

orang yang berbicara pastilah seorang pengkhotbah—dia pasti seorang guru.  Maka ESV, misalnya, 

menerjemahkan ayat 1 sebagai pengkhotbah.  Sekali lagi, jika Saudara melihat ayat 12 dimana dia 

berkata,” Aku, Pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem.”  Pengkhotbah adalah suara utama di 

seluruh kitab Pengkhotbah. 

 

Sekarang beberapa orang berpikir—faktanya, secara tradisional, bentuk yang utama di seluruh kitab 

Pengkhotbah, dari pasal 1:12 sampai pasal 12:7—agak banyak, seluruh kitab—kebanyakan orang 

berpikir bahwa kitab ini menunjuk kepada Salomo.  Salomo ditunjukkkan sebagai, jika Saudara melihat 

ayat 1 dimana dikatakan,”Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud.”  Jadi kebanyakan orang 

mengambil kata-kata permulaan tersebut dan berkata,”oh, Pengkhotbah itu adalah anak Daud.  Dia 

adalah Salomo.  Dan banyak hal lain di seluruh kitab cocok dengan Salomo: dia berhikmat, dia kaya, dia 

mempunyai kesempatan, dan hal-hal lain seperti itu.” 



  

 

Orang-orang lain telah membacanya dan berkata,”Oh, tidak ada periode waktu, ini tidak cocok, dan 

faktanya, kata “anak Daud”, seperti kita tahu misalnya, Yesus adalah anak Daud.  Jadi yang memenuhi 

syarat tidak harus keturunan Daud secara harafiah.”   Hal yang lain, Salomo adalah seorang raja.  Salomo 

adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan yang besar dan yang mempunyai hikmat yang luar biasa.  

Dan dia menduduki tahta ini—seperti yang saya katakan—semua ayat dari pasal 1:12 sampai pasal 12:7.  

Jika Saudara mau baca semuanya sampai habis seluruh kitab yaitu sampai pasal 12:7. 

 

Dia berkata,”Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang 

mengaruniakannya.”  Dan kemudian Saudara perhatikan ada sebuah transisi di dalam ayat 8,”Kesia-

siaan atas kesia-siaan,”  kata Pengkhotbah,”Semuanya sia-sia.”  Dan di bagian tengah antara pasal 1:12 

dan 12:7, apa yang kita temukan, berkali-kali,”Aku, Pengkhotbah,” “Aku melihat,” “Aku menemukan,” 

“Aku melihat.”  Berkali-kali, kita melihat sebutan orang pertama: ”Aku, Pengkhotbah.” 

 

Tetapi Salomo bukan satu-satunya.  Benar-benar kritis dimana kita melihat bahwa kita mendapatkan 

suara Pengkhotbah, tetapi kita juga mendapatkan suara narator.  Suara narator, dan kita melihat suara 

narator ada di dua tempat utama: di bagian awal, di bagian paling akhir.  Lihatlah jika Saudara kembali 

ke bagian awal yaitu pasal 1 ayat 1,” Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem.”—dan 

kemudian dalam ayat 2 sampai  ayat 11, Saudara sebenarnya mendapatkan ringkasan—semacam 

ringkasan—dari pesan pengkhotbah, tetapi diberikan kepada kita oleh narator.  Maka narator berbicara 

di bagian paling awal, dan kemudian di bagian paling akhir.  Kita akan melihatnya sebentar.  Dalam pasal 

12 ayat 8, semuanya sampai ke bagian akhir.  

 

Beberapa orang berpikir bahwa narator sebenarnya merupakan suara yang sama seperti pengkhotbah.  

Maka pengkhotbah, siapapun dia (jika dia dalah Salomo, atau jika dia adalah raja yang lain), maka dia 

berbicara sebagai orang pertama di bagian tengah, tetapi di bagian akhir dia berbicara sebagai orang 

ketiga.  Mungkin membacanya dengan cara seperti ini, saya pikir lebih alami kalau membacanya sebagai 

seorang narator yang berbicara, yang menyusun buku ini, menyusun pesannya, meringkas pesan 

pengkhotbah, kemudian kita mendapat semua penyelidikan pengkhotbah, semua pencariannya, semua 

eksperimennya, semua hikmatnya, dan kemudian di bagian akhir narator kembali lagi dan menjelaskan  

atau meringkas penyelidikan dan sudut pandangnya—yaitu sudut pandang dari narator.  Cara yang baik 



  

Saudara melihat kitab ini  dalam catatan Saudara, kunci untuk memahami kitab Pengkhotbah ditemukan 

di bagian permulaan dan bagian akhir. 

 

Kunci untuk memahami kitab Pengkhotbah ditemukan di bagian awal dan bagian akhir.  Di bagian awal 

kita menemukan pesan dasar dari Pengkhotbah.  Selain itu, ayat 1 sampai 11—pasal 1, ayat 1 sampai 11.  

Kita menemukan pesan dasar dari pengkhotbah.  Kita akan melihatnya sebentar saja.  Kemudian di 

bagian akhir, kita menemukan pemikiran akhir narator.  Jika Saudara mau, bacalah pasal 12, ayat 8 

sampai 14, sampai akhir.  Pasal 12, ayat 8 sampai 14. 

 

Cara yang baik Saudara melihat kitab Pengkhotbah, karena akan mudah tersesat kalau bolak balik, akan 

mudah tersesat kalau melihat di bagian tengah, mengatakan:”Mengapa dia mengatakan ini?” atau 

,”Mengapa dia mengatakan itu?”  Tetapi ini semacam membersihkan kabut, jika kita dapat mundur ke 

belakang dan berkata,”Oke, bagian awal dan akhir.”  Jika Saudara mendapatkannya, saya berjanji, kita 

akan mendapatkan pesan dari kitab Pengkhotbah. 

 

Dan satu hal terakhir, kita harus mengerti dua ide kunci.  Kita harus mengerti dua ide kunci, yaitu: 

pertama, ide kesia-siaan.  Sekarang ini beberapa orang menerjemahkannya dengan “tidak berarti.”  

Dalam ESV, misalnya, diterjemahkan sebagai “kesia-siaan.”  Kita mendengar kata kesia-siaan sebanyak 

tiga puluh lima kali dalam 12 pasal.  Sekarang kalau kita mendengar kata kesia-siaan, kita seringkali 

berpikir tentang keindahan, atau kita berpikir tentang beberapa macam nilai estetis.  Tetapi kesia-siaan 

dalam kitab Pengkhotbah menunjuk kepada arti: tidak berarti; kegagalan; tiada arti.  Katakan sekali lagi, 

pertama tidak berarti, kegagalan, tiada arti.  Kata-kata tersebut sebenarnya berasal dari sebuah kata 

yang berarti “uap.”  Uap adalah sesuatu yang transparan. Uap itu ada hanya sebentar dan kemudian 

hilang.  Jadi kita harus mengerti ide kesia-siaan ini.  Faktanya, dia mengatakannya di dalam ayat 2,”kesia-

siaan atas kesia-siaan,” kata pengkhotbah,”kesia-siaan atas kesia-siaan--segala sesuatu sia-sia.”  Segala 

sesuatu yang Pengkhotbah lihat, dia berkata—segala sesuatu yang dia lihat adalah seperti uap, tidak 

berarti, lemah, tidak ada apa-apanya. 

 

Ada istilah kunci yang lain yang harus kita lihat, dimana salah satunya dimulai di ayat 3, ditemukan di 

seluruh kitab Pengkhotbah. Ada istilah “di bawah matahari,” yang disebutkan 29 kali dalam 12 pasal.  

Demikianlah yang Saudara lihat, frekuensi dari istilah-istilah tersebut.  Tiga puluh lima kali kata kesia-

siaan muncul dalam 12 pasal.  Dua puluh sembilan kali frase “di bawah matahari” muncul.  Dan 



  

seringkali kata-kata tersebut dihubungkan bersama-sama.  Kata tersebut tidak menunjukkan, seperti 

yang kita pikirkan—“di bawah matahari”—seringkali kita berpikir secara fisik, atau kita berpikir secara 

geografis.  Jadi ini hanya masalah di bawah matahari—secara langsung “di bawah matahari.”  Faktanya, 

di bawah matahari dalam kitab Pengkhotbah merupakan kehidupan tanpa rekomendasi dari Allah.  Ini 

bukan ide fisik, meskipun setidak-tidaknya seperti itu.  Ini bukan hanya sebuah ide fisik, meskipun, 

merupakan gagasan kehidupan yang tanpa rekomendari dari Allah. 

 

Saudara dapat memikirkan kata tersebut dengan cara ini sekarang,  penulis kitab Pengkhotbah bukan 

seorang ateis.  Dia percaya kepada Allah.  Tetapi merupakan hal yang penting bahwa setiap kali kata 

“Allah” digunakan dalam kitab Pengkhotbah, kata yang dipakai adalah kata “Elohim,’ bukan kata 

“Yahweh.” 

 

Sekarang kedua kata tersebut, secara jelas digunakan dalam seluruh Alkitab—Elohim dan Yahweh—

tetapi seringkali Elohim direferensikan lebih banyak diartikan sebagai pencipta, sedangkan kata 

“Yahweh” lebih banyak dipakai untuk sebuah hubungan, sebuah intimasi dari dan oleh Allah.  Dan kita 

melihat berulang-ulang, penulis kitab Pengkhotbah menunjuk kepada Allah sebagai Elohim, seolah-olah 

Allah itu jauh—seolah-olah Allah tidak dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari.  Dan kita harus 

memahami ini, ketika setiap waktu kita melihat frase “di bawah matahari,” kita harus mengenal bahwa 

dia menunjuk kepada kehidupan yang tanpa rekomendasi dari Allah.  Dan jika kita tidak melihat hal itu 

kemudian akan ada beberapa hal yang kita baca di dalam kitab Pengkhotbah yang kita pikir 

membingungkan, mengejutkan atau bahkan mungkin salah. 

 

Pikirkan tentang ayat ini, Pengkhotbah 10:19: “Untuk tertawa orang menghidangkan makanan; anggur 

meriangkan hidup.”  Dan dengarkan ini, inilah yang Pengkhotbah katakan,”Uang memungkinkan 

semuanya itu.”  Sekarang bagaimana jika kita hanya mengambil ayat tersebut—kita hanya menarik 

keluar ayat tersebut dan berkata,”Lihat, inilah yang dikatakan firman Tuhan,” Untuk tertawa orang 

menghidangkan makanan; anggur meriangkan hidup, uang memungkinkan semuanya itu.”  

Kedengarannya seperti dia sedang mengatakan bahwa uang dapat membeli kebahagiaan.  Dan 

kemudian kita mendengar Yesus berkata,”Kamu tidak bisa melayani dua tuan, karena kamu akan 

mengasihi yang satu dan membenci yang lain, atau kamu akan memandang rendah yang satu dan 

mengasihi yang lain.”  Tidak seorangpun dapat melayani Allah dan uang. 

 



  

Tetapi kemudian kita ingat pandangan kitab ini, dimana pengkhotbah sedang memandang kehidupan 

yang tanpa rekomendasi dari Allah.  Inilah kehidupan di bawah matahari, dan itulah yang membuat kita 

ini sedemikian tepat waktu, dan sedemikian relevan bagi masing-masing dan setiap kita.  Karena kita 

hidup dalam sebuah budaya dimana hidup seolah-olah tidak ada Allah, dimana hidup tanpa 

rekomendasi dari Allah.  Dan demikianlah, tanpa rekomendasi dari Allah karena budaya kita tidak 

memperhitungkan Allah diluar hal-hal duniawi seperti uang, seks dan kekuasaan, dan pengetahuan yang 

tiba-tiba menjadi sangat penting.  Dan setiap hari TV dan internet sedang menggempur ide tersebut di 

kepala Saudara, dimana kita memiliki semua hal tersebut, dan jika kita hanya dapat mengetahuinya, jika 

kita dapat mengalaminya, jika kita hanya memiliki semua hal itu, kemudian kita akan senang.  Dan inilah 

kitab ini—jika kita hanya akan mendengar pesan; jika kita akan mendegar apa yang diberitahukan Allah 

disini dan di seluruh Alktab, kita akan melihat kebodohan, kita akan melihat kebangkrutan, kita akan 

melihat kekosongan hidup di bawah matahari. 

  

Jadi marilah lihat ketika kita mendengar pesan dari kitab Pengkhotbah.  Pertama, dalam konteks 

Perjanjian Lama disini, dan kemudian kita akan bergerak menuju ke konteks gereja—di Perjanjian Baru.  

Perhatikan, pertama, bahwa pengkhotbah meneliti dua masalah.  Bacalah bersama saya, dalam pasal 

1—saya harap Saudara menemukannya—Pengkhotbah 1.  Dan kita akan membaca hanya beberapa 

ayat—secara jelas, kita tidak bisa membaca kitab ini secara keseluruhan, dan kita tidak bisa melihat 

setiap ayat.  Maka saya ingin mencoba mengambil beberapa bagian yang lebih jelas yang 

memberitahukan apa yang diberitahukan Pengkhotbah kepada kita.  Dengarkan,  inilah yang dikatakan 

narator yaitu pesan.  Ini adalah penemuan Pengkhotbah.  Perhatikan ayat 2:”Kesia-siaan atas kesia-

siaan,” kata Pengkhotbah.  “Kesia-siaan atas kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia.  Apakah gunanya 

manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari?”  Disini Saudara melihat perkataan ini lagi.  

Jadi, perhatikan lagi, kita tidak berbicara tentang kehidupan dengan rekomendasi dari Allah, tetapi 

kehidupan tanpa rekomendasi dari Allah.  Ayat 4: 

 

Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada.  Matahari 

terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali.  Angin bertiup ke 

selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu 

kembali.  Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh; ke mana sungai 

mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. 

 



  

Masalah pertama yang dia lihat yaitu apa yang kita lihat di bawah matahari adalah permanen.  Satu 

generasi datang, satu generasi pergi, tetapi bumi tetap ada selama-lamanya.  Dan kemudian dia berjalan 

melalui, lebih dari pada seperti yang saya pikirkan, empat elemen—empat elemen dasar dari sebuah 

pandangan dunia Ibrani—bumi, angin, api dan air.  Maka dia berkata, matahari terus berputar, angin 

terus berputar, air terus berputar—kita melihat semua perputaran ini, tidak ada yang berubah.  Dan 

kemudian dia mengambil prinsip ini—lihatlah pada keteraturan yang diciptakan, lihatlah matahari, 

lihatlah angin, lihatlah hujan—dia menjadikannya permanen dan kemudian dia memindahkannya—

perhatikan apa yang dia lakukan, dia memindahkan apa yang dia lihat di dunia secara fisik ke dunia 

manusia. 

 

Lihatlah ayat 9:”Apa yang telah terjadi adalah apa yang akan terjadi.  Apa yang telah dilakukan adalah 

apa yang akan dilakukan.  Dan tidak ada yang baru di bawah matahari.  Apakah ada sesuatu yang telah 

dikatakan, lihat, apakah baru?  Semuanya sudah ada di jaman sebelum kita.  Tidak ada peringatan untuk 

hal-hal yang sudah ada, atau tidak ada peringatan untuk hal-hal yang terjadi kemudian diantara mereka 

yang datang kemudian.”  Ini terlihat aneh ketika Saudara membacanya.  Dan Saudara memikirkan hal 

itu, di jaman kita, masa kita, di jaman nuklir, dan di jaman perjalanan ruang angkasa, internet, dan dia 

mengatakan tidak ada sesuatupun yang baru di bawah matahari. 

 

Kita dapat memikirkan segala macam penemuan yang tidak diketahuinya.  Maka, ya, ada sesuatu yang 

baru.  Dan saya sungguh-sungguh tidak menduga dia menunjuk kepada penemuan-penemuan.  Jelasnya, 

saya maksudkan kita mendapat penemuan-penemuan, tetapi mereka  telah mendapat penemuan-

penemuan juga.  Saya tidak menduga bahwa dia menunjuk kepada penemuan-penemuan.  Mungkin 

semacam cara yang sama yang telah kita ambil dalam ayat ini. Dan katakan. Saudara tahu hal itu. Lebih 

banyak hal-hal yang berubah—apa—lebih banyak mereka tetap sama.  Dan kita hanya melihat, sungguh-

sungguh, sebuah ketetapan yang abadi, kepada hal-hal yang kita lihat bukan hanya dalam keteraturan 

yang diciptakan, tetapi bahkan kepada natur manusia, masalah yang sama berlangsung terus; perasaan 

frustrasi yang sama terus dan terus.  Natur manusia tidak berubah. 

 

Efek dari semua ini di dalam pikiran pengkhotbah adalah perasaan frustrasi.  Dia mengatakan, tidak ada 

yang berubah.  Tidak ada yang baru.  Saya melihatnya lagi, dan lagi, dan diatas angin, hujan, bumi, natur 

manusia, segala sesuatu adalah sama.  Dan jika ini masalahnya, maka kita menarik kesimpulan bahwa 

tidak sesuatupun yang akan berubah.  Sejauh ini tidak ada yang berubah, maka tidak akan ada yang 



  

berubah di masa yang akan datang.  Ini benar-benar merupakan gagasan di dalam ayat 8, jika Saudara 

lihat.  Segala sesuatu penuh dengan kelelahan.  Seseorang tidak dapat mengucapkannya; mata tidak 

puas dengn yang dilihatnya; telinga tidak puas dengan yang didengar.  Apa yang kita lihat di bawah 

matahari adalah tetap.  Tetapi sesungguhnya ada masalah yang lebih besar.  Singkatnya apa yang kita 

lihat dibawah matahari tidak berarti. 

 

Dalam pandangannya, apa yang kita lihat dibawah matahari tidak berarti.  Kita melihat semua kesia-

siaan, semua ketetapan di dalam dunia dalam natur manusia, dan ini merupakan ide pokok di dalam 

kitab ini.  Dia melihat hal-hal ini yaitu frustrasi, yang tetap. Maka dia mengatakan, apa yang akan saya 

lakukan adalah saya akan memberikan diri saya segala macam kesempatan; segala macam gagasan; 

segala macam barang-barang, dan kemudian saya akan melihat apakah semua hal-hal tersebut, mungkin 

ada artinya bagi kehidupan.   

 

Tetapi perhatikan apa yang dia temukan.  Pertama, dia menemukan bahwa hikmat itu merupakan kesia-

siaan.  Dia mengatakan, saya akan memberikan kepada diri saya hikmat.  Tetapi apa yang dia temukan 

bahwa hikmat itupun kesia-siaan.  Lihatlah pasal 1 ayat 13.  Ada banyak macam bagian di dalam kitab ini 

yangh dapat kita dilihat, tetapi perhatikan hanya di ayat 13, dia mengatakan,”Aku membulatkan hatiku 

untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang 

menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri.” 

 

Kita akan melompat ke ayat 16.  “Aku berkata dalam hati: "Lihatlah, aku telah memperbesar dan 

menambah hikmat lebih dari pada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan 

hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan."  Aku telah membulatkan hatiku untuk 

memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal 

inipun adalah usaha menjaring angin.”  Gagasan yang sama sebagai kesia-siaan. 

 

Ayat 18:” karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak 

pengetahuan, memperbanyak kesedihan.”  Semakin banyak Saudara memahami, semakin banyak 

Saudara tahu berapa banyak yang belum Saudara ketahui, dan semakin banyak Saudara tahu berapa 

banyak yang tidak Saudara sukai tentang hal-hal yang Saudara ketahui.  Maka dia berkata, semua ini 

adalah kesia-siaan. 

 



  

Jadi hikmat bukanlah jawabannya—hikmat itu tidak berarti, maka biarkan saya memberi diri saya sendiri 

kesenangan.  Dan apa yang dia temukan adalah bahwa kesenangan itupun juga tidak ada artinya.  Mari 

kita melihat pasal 2, bagian awal, ayat 1 sampai 11.  Bagian ini benar-benar merupakan salah satu dari 

bagian yang paling menarik di dalam semua kitab, bagi saya, khususnya bagaimana bagian tersebut 

berbicara dalam budaya kita.  Dengarkan pasal 2.  Pikirkan tentang ini, di jaman kita sekarang, pikirkan 

tentang semua hal-hal yang menyerang kita.  Semua hal-hal tersebut  seandainya Saudara dapat 

memilikinya, Saudara akan bahagia.  Dengarkan apa yang dia katakan.  “Aku berkata dalam hati: "Mari, 

aku hendak menguji kegirangan! Nikmatilah kesenangan! Tetapi lihat, juga itupun sia-sia."  Tentang 

tertawa aku berkata: "Itu bodoh!", dan mengenai kegirangan: "Apa gunanya?"  Aku menyelidiki diriku 

dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, —sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat—

dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia 

untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu.” 

 

Ayat 4:”Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku 

kebun-kebun anggur.” 

 

Ayat 5: “Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-

rupa pohon buah-buahan.” 

 

Ayat 6: "Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda.” 

 

Ayat 7-8: "Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di 

rumahku; aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup 

di Yerusalem sebelum aku.  Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan 

daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan 

anak-anak manusia.” 

 

Dia memiliki semuanya!  Tetapi perhatikan apa yang dia katakan dalam ayat 9:” Dengan demikian aku 

menjadi besar, bahkan lebih besar dari pada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku; 

dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku.   Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang 

dikehendakinya.”  Bukan hanya semua yang saya inginkan, bukan hanya semua saya lihat, tetapi semua 



  

yang saya lihat saya miliki.  “Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita 

karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku.” 

 

Kemudian disinilah yang harus digaris bawahi: ”Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah 

dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala 

sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin; memang tak ada keuntungan di bawah 

matahari.”  Di dalam hari-hari kita berapa banyak kita mengucapkan kata-kata yang sama seperti ini?  

Saya mencoba segala sesuatu, dan tidak ada yang memuaskan.  Dia berkata bahwa hikmat itu tidak 

berarti.  Kesenangan itu tidak berarti.  Dia bekerja keras dan menemukan bahwa kerja keras itupun juga 

tidak berarti. 

 

Pasal 2 ayat 18.  Kita tidak akan menghabiskan banyak waktu di ayat ini, hanya lihat saja dalam ayat  20 

dan 21.  Dia membiarkan dirinya untuk bekerja keras.  “Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap 

segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari.  Sebab, kalau ada orang berlelah-

lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, (dengarkan ini) maka ia harus meninggalkan 

bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Inipun kesia-siaan dan kemalangan yang 

besar.” Garis bawahi bagian ini, aku bekerja untuk mendapatkan semua barang-barang ini, dan 

kemudian orang lain yang akan mendapatkannya.  Tidak masuk akal.  Bekerja—sia-sia. 

 

Kita dapat menerima kesempatan demi kesempatan.  Dia mencari uang.  Dia mencari agama. Dia 

mencari seks.  Dia mencari kuasa.  Dia mencari prestise/wibawa.  Sampai semua cara yang membawa 

kita maju di dalam kitab ini, kita sampai ke semacam kulminasi—benar-benar sebuah klimaks dari semua 

pencariannya, dalam pasal 9.  Coba bukalah pasal 9.  Ini merupakan pencarian terakhir dimana kita akan 

melihatnya, dimana pengkhotbah akhirnya sampai kepada kesimpulan; Ya, hikmat—sia-sia; 

kesenangan—sia-sia;kerja—sia-sia; uang, seks, kuasa, prestise—sia-sia.  Akhirnya, menuju ke kesimpulan 

terakhir ini, hidup itu sendiri sebenarnya sia-sia.  Bahwa hidup itu sendiri adalah sia-sia.  Bacalah 

keputusasaannya—dengarkan rasa putus asa di dalam suaranya. 

 

Pasal 9 ayat 1: “Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa 

orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih 

maupun kebencian, ada di tangan Allah; manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya.  (Dan 

dengarkan ini) Segala sesuatu sama bagi sekalian; nasib orang sama (yaitu kematian): baik orang yang 



  

benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun 

orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan 

korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa; sebagaimana orang yang 

bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah.  Inilah yang celaka dalam segala sesuatu 

yang terjadi di bawah matahari; nasib (kematian) semua orang sama.”  Juga,”Hati anak-anak 

manusiapun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan 

kemudian mereka menuju alam orang mati.  Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai 

harapan.”  Dan ini adalah ayat favorit saya,”Karena anjing yang hidup lebih baik dari pada singa yang 

mati.  Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu 

apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap.  Baik kasih 

mereka, maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya 

tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari.” 

 

Yang perlu digarisbawahi adalah ini: Dia berkata bahwa Saudara dapat mengalami semua hal ini—

Saudara bisa mendapatkan uang, Saudara bisa mendapatkan kuasa, Saudara bisa mendapatkan 

prestise—Saudara bisa mendapatkan semua itu, karena tidak menjadi masalah apakah Saudara 

beragama atau tidak, baik atau jahat, tidak jadi masalah apakah Saudara berkorban atau tidak, akhirnya 

inilah yang akan terjadi, Saudara akan mati, mereka akan meletakkan Saudara dalam satu kelompok, 

mereka akan membawa beberapa barang Saudara, dan mereka akan membawa sisanya ke toko hemat. 

 

Selamat Hari Bapak buat Saudara!   

 

Sekarang perhatikan kesimpulannya—dan jangan melalaikannya.  Perhatikan kesimpulan yang dia tarik 

dari ayat 7:” Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, 

karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu.” 

 

Inilah kenyataannya!  Saudara hidup.  Saudara akan meninggal.  Jadi apa saja boleh Saudara kerjakan, 

apa saja boleh Saudara makan, minum, dan bersenang-senang.  Milikilah wanita yang menjadi pilihan 

Saudara.  Milikilah hidup yang menjadi pilihan Saudara.  Ikutilah—kerjakan semuanya itu, karena akan 

datang masanya ketika setiap orang dari kita akan benar-benar turun ke liang kubur.  Merupakan 

kesimpulan yang sama.  Barisan yang sama dengan orang-orang di dalam budaya kita, jaman sekarang—

beberapa orang di dalam ruangan ini—yang hidup sekarang ini.  Tidak ada Allah.  Tidak ada kehidupan 



  

sesudah kehidupan.  Tidak ada kekekalan.  Maka apa yang boleh saya lakukan, saya boleh bekerja, saya 

boleh makan, minum, dan bersenang-senang. 

 

Ada orang-orang disini—orang-orang di dalam budaya kita, orang-orang di seluruh dunia, sesungguhnya, 

mereka hidup seolah-olah tidak ada Allah. 

 

Saudara-saudaraku, dengarkan saya.  Perkataan Pengkhotbah bukanlah perkataan terakhir; sebenarnya, 

bukan perkataan yang benar.  Ada realita yang lain di bawah matahari, karena ada Allah yang berada di 

atas matahari.  Ada Allah yang kudus dan adil dan benar.  Ada Allah yang penuh kasih karunia dan belas 

kasihan.  Ada Allah yang telah menciptakan kita bukan untuk uang, seks, kekuasaan, dan hak istimewa.  

Ada Allah yang telah menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya, dan memberikan Diri-Nya sendiri bagi kita 

untuk kebaikan kita.  Dan atas dasar inilah, narator melangkah masuk dan dia menawarkan dua 

kesimpulan bagi kita untuk kita ambil, dan kedua kesimpulan tersebut ditemukan di bagian paling akhir 

dari kitab ini, yaitu ringkasan kitab Pengkhotbah ini. 

 

Dia berkata di pasal 12, ayat 13 dan 14.  Dia berkata, inilah masalahnya, inilah ringkasnya.  Dia 

menawarkan dua garis pedoman.  Dia berkata demikian:”Akhir kata—tidak ada kata kerja.  Akhirnya, 

singkatnya, kesimpulannya—“Dari semua yang didengar.”  Dengan kata lain, dia telah masuk ke dalam 

setiap kesempatan yang dimiliki Pengkhotbah.  Dia mencoba setiap hal.  “Ini adalah akhir kata.  Karena 

semua hal tersebut tidak memuaskan”—dengarkan ini Saudara-saudara—“Takutlah akan Allah dan 

berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.” 

 

Garis pedoman yang pertama secara sederhana adalah ini: Takutlah akan Tuhan,  Takutlah akan Tuhan.  

Hormatlah kepada Tuhan.  Hiduplah dalam kehidupan dengan kesadaran konstan bahwa ada Tuhan 

yang kudus dan adil, dan Dia memerintah dari surga.  Berdirilah dengan perasaan terpesona  kepada 

Tuhan.  Jangan berdiri dengan perasaan terpesona kepada barang-barang.  Berdirilah dengan perasaan 

terpesona kepada Allah bukan terpesona kepada barang-barang.  Takutlah akan Tuhan, dan kedua, 

peliharalah perintah-Nya. 

  

Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap 

pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.  

Inilah singkatnya—ini merupakan persoalan secara keseluruhan: takutlah akan Tuhan dan peliharalah 



  

perintah-Nya—mengapa?  Dia memberi kita alasan di ayat 14:” Karena Allah akan membawa setiap 

perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu 

jahat.” 

 

Ada waktu yang akan datang, ketika setiap orang di dalam ruangan ini—termasuk saya—ketika setiap 

orang di dalam ruangan ini berdiri di hadapan Allah yang kudus dan adil dan kita akan memberi 

pertanggungjawaban atas hidup kita.  Dan setiap perbuatan umum yang kita lakukan, dan setiap pikiran 

pribadi akan diungkapkan.  Segala sesuatu akan dibidik pada hari terakhir, dan kita—kita semua—kita 

akan datang di hadapan Tuhan membawa kehidupan kita dengan satu atau dua cara—dan hanya dua 

cara:membawa hidup kita sendiri, atau membawa hidup kita untuk Tuhan.  Kita akan datang di hadapan 

Tuhan, seolah-olah Allah tidak pernah berurusan, atau seolah-olah hanya Allah yang berurusan.  Kita 

akan datang di hadapan Allah membawa semua perkataan, membawa semua pikiran kita, dengan 

semua perbuatan kita, kita akan datang di hadapan Allah membawa hidup kita seolah-olah dunia itu 

baik, atau membawa hidup kita seolah-olah Allah itu baik.  Setiap kita akan berdiri di hadapan Allah. 

 

Saudara dapat mencoba semua hal yang lain; semuanya menemui jalan buntu, semuanya bangkrut; 

semuanya tidak berarti, semuanya sia-sia.  Atau kita hidup dengan takut akan Tuhan dan memelihara 

perintah-perintahNya.  Inilah yang diajarkan kitab Pengkhotbah kepada kita. 

 

Sekarang di permukaan kita hanya mendengar ini: takutlah akan Tuhan, dan peliharalah perintah-

perintahNya.  Ini dapat menjadi prospek yang menakutkan, karena ketika kita melihat di dalam konteks 

Perjanjian Baru, kita akan memikirkan hal-hal itu—takut akan Tuhan dan memelihara perintah-

perintahNya—kebenarannya adalah, kita tidak melakukan hal-hal itu.  Maksud saya, bukankah ini yang 

dikatakan dalam Roma 3?  Jika Saudara mau membuka Roma 3 sebentar saja.  Ketika kita masuk ke 

konteks Perjanjian Baru, ringkasan kitab Pengkhotbah: takutlah akan Allah, dan peliharalah perintah-

perintahNya.  Dan sekarang lihatlah Roma 3.  Paulus menuntut semua umat manusia di dalam Roma 1 

dan 2, sampai Roma 3:10 dan berikutnya.  Saya tidak akan membaca semuanya, tetapi pegang dua hal 

saja di dalam pikiran Saudara.  Ingatlah, takutlah akan Allah, dan peliharalah perintah-perintanNya.  Apa 

yang dilakukan semua manusia?  Tepatnya ini, di dalam ayat 10:” Tidak ada yang benar, seorangpun 

tidak.”  Dengan kata lain, tidak seorangpun yang melakukan dua hal tadi.  “Tidak ada seorangpun yang 

berakal budi, tidak ada seorangpun yang mencari Allah.  Semua orang telah menyeleweng, mereka 

semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorangpun tidak.  Rasa takut kepada Allah tidak ada 



  

pada orang itu."  Apakah Saudara membaca ayat terakhir?  Ayat 18:” Rasa takut kepada Allah tidak ada 

pada orang itu.” 

 

Penulis kitab Pengkhotbah berkata,”Takutlah akan Tuhan.”  Di dalam Perjanjian Baru, kita membaca 

tuduhan bahwa tidak seorangpun yang takut akan Allah.  Penulis kitab Pengkhotbah 

berkata,”Peliharalah perintah-perintahNya.”  Kita tahu dalam Roma 3:23, hanya beberapa ayat 

sebelumnya,”Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani.  Semua orang telah berdosa 

dan telah kehilangan kemuliaan Allah.”  Kita diperintahkan supaya takut akan Allah, dan memelihara 

perintah-perintahNya.  Dan alasannya sudah kita lihat di sepanjang tahun, seperti Daud telah bekerja 

melalui garis cerita di Alkitab, bahwa kita semua hidup dibawah kutuk. 

 

Apa yang kita lihat sepanjang ini adalah bahwa kita semua hidup dibawah kutukan Allah yang maha 

kuasa, sehingga kita melihat adanya kebingungan, kita melihat rasa frustrasi, kita melihat hilangnya 

harapan, kekosongan, patah hati, depresi, keinginan, luka, kepahitan, kematian---kita melihat semua itu, 

dan kita setuju dengan apa yang ditemukan oleh Pengkhotbah.  Kita tahu semua hal itu di dalam hati 

kita.  Tetapi hal yang sama yang dia temukan dalam semua pencariannya, kita tahu hanya melalui hidup, 

maka ada kejahatan dalam setiap pegangannya. 

 

Apa yang saya ingin ingatkan Saudara pagi ini, dari kitab Pengkhotbah—dari perkataannnya--hanya ini.  

Bahwa kutuk dimana kita semua mengalaminya, kita semua hidup dibawah kutuk, bahwa kutuk ini 

adalah dalam rencana Ilahi.  Bahwa kutuk ini adalah dalam rencana Ilahi, untuk dua alasan.  Pertama, 

kutuk ini menyiagakan kita akan masalah dosa.  Kutuk ini menyiagakan kita akan masalah dosa.  Ini 

adalah sebuah rencana Ilahi.  Allah tidak melakukannya secara kebetulan, segala sesuatu dilakukan 

dengan tujuan.  Maka Dia datang ke taman firdaus dan Dia mengutuk Adam dan Hawa, Dia mengutuk 

tanah.  Dan kutukan yang sangat ini menyiagakan kita akan masalah dosa dengan cara yang sama ketika 

kita mengalami gejala-gejalanya, kutuk itu menyiagakan kita bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang 

dipertaruhkan—ada sesuatu yang berakar lebih dalam, dan gejala-gejalanya bukan hanya itu, gejala-

gejala tersebut memberitahu kita ada sesuatu yang lebih dalam. 

 

Ini merupakan cara yang sama dengan frustrasi, patah semangat, tidak ada harapan, kekosongan, 

depresi yang Saudara rasakan, semua itu menunjuk kepada kita, semua itu menyiagakan kita akan 

masalah dosa.  Dan nomor dua, oleh kasih karunia Allah dan Alkitab, maka—kutuk tersebut—



  

mengarahkan kita kepada Yesus—jangan melupakan hal ini.  Jangkauan kutuk itu tidak dimaksudkan 

hanya untuk menyatakan keburukan dosa, tetapi juga kemuliaan Kristus yang menang atas dosa.  

Jangkauan kutuk itu tidak dimaksudkan hanya untuk menyatakan keburukan dosa, tetapi juga untuk 

menyatakan kemuliaan Kristus yang menang atas dosa, sehingga dalam perseteruan dengan Kristus, kita 

diarahkan ke saat dimana akan ada damai.  Sehingga di dalam Kristus, ketika kita mendengar tentang 

kanker, kita diarahkan ke saat dimana tidak akan ada lagi penyakit.  Sehingga di dalam Kristus, ketika kita 

melihat, dan mengalami, dan mengetahui, dan membenci masalah rasisme, kita diarahkan ke saat 

dimana akan ada persekutuan dari semua orang, bahasa, suku bangsa, dan bangsa berkumpul di 

hadapan tahta Allah menyembah.  Ketika kita berdiri—Saudara-saudara—di depan peti mati, kita tidak 

berduka seperti mereka yang tidak mempunyai harapan.  Mengapa?  Karena dalam Kristus, kematian itu 

sendiri menunjuk ke saat dimana maut tidak ada lagi, ketika Dia akan membangkitkan tubuh kita dari 

kematian, Dia akan mengubah tubuh kita dari tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia seperti tubuh-

Nya.  Mengapa?  Bagaimana?  Hanya di dalam Kristus.  Karena Yesus memerdekakan kita dari kutukan 

Allah. 

 

Galatia 3:13-14 mengatakan bahwa Kristus memerdekakan kita dari kutuk hukum taurat, yang menjadi 

kutuk bagi kita.  Dia tidak melakukannya hanya dengan meremehkannya, atau dengan mengusirnya.  

Allah mengirim Anak-Nya yang tunggal yaitu Mesias—dalam Yesus Kristus—untuk menghapus dosa-

dosa kita—untuk mengangkat dosa-dosa kita.  Dia menjadi sangat terkutuk di hadapan Allah.  Segala 

sesuatu yang dibenci Allah, Dia tumpahkan ke atas Diri Anak-Nya, dan Yesus membebaskan kita dari 

kutukan Allah, sehingga sekarang, dalam Kristus, ada sesuatu yang baru di bawah matahari.  Ada sesuatu 

yang baru di bawah matahari.  Ada kerajaan Allah yang baru, dibawah perjanjian yang baru, dan hukum 

yang baru, yang dihuni oleh orang-orang yang mempunyai hati baru, yang telah dilahirkan kembali, yang 

menunggu tubuh yang baru, di surga yang baru, dan bumi yang baru. 

 

Allah berkata dalam Wahyu 21:” Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru! Sehingga di dalam 

Kristus tidak ada sesuatu yang sia-sia.”  Yesus berkata,”Aku datang supaya kamu mempunyai hidup.”  

Tidak ada rongsokan, tidak ada sampah, tidak ada hal-hal yang dunia sediakan.  Aku datang supaya kamu 

mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.  Takutlah akan Allah, dan peliharalah 

perintah-perintahNya.  Yesus melakukan keduanya, dan dengan demikian membebaskan kita dari kutuk. 

 



  

Jadi bagaimana kita menerapkannya?  Dengan cepat saja, biarkan saya mengajak Saudara melewati tiga 

cara, dengan cepat saja, dan setelah itu kita akhiri.  Pertama, diperingatkan—diperingatkan tentang 

pencarian yang kosong.  Iblis meletakkan sebuah meja di hadapan kita.  Segala macam kesenangan 

duniawi.  Dengarkan Pengkhotbah yang mengatakan, semua kesenangan itu tidak bisa memenuhi, tidak 

memuaskan, tidak akan berakhir.  Tetapi lebih baik, dengarkan Yesus:”Jangan bekerja.”  Yohanes 

6:27:”Jangan bekerja untuk makanan yang akan dapat binasa.”  “Jangan bekerja untuk makanan yang 

akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal.”  Dan 

tentu saja, Dia sedang berbicara tentang Diri-Nya sendiri. 

 

Pada hari Bapak ini, saya memikirkan rumah tangga saya sendiri, di dalam keluarga dan hidup saya, dan 

gereja ini, Oh, Tuhan, saya berdoa, supaya oleh kasih karunia-Mu saya bisa mengatur nada di dalam 

rumah saya untuk mengejar Kristus bukan dunia ini dengan segala sesuatu yang saya miliki.  Seseorang 

berkata tentang para pengkhotbah, mereka berkata, mereka akan mendengarkan khotbah Saudara, dan 

kemudian mereka akan meniru kehidupan Saudara.  Sama halnya kita sebagai bapak-bapak, saya pikir 

kita memegang kebenaran yang sama.  Anak-anak kita, mereka akan mendengarkan apa yang kita 

katakan, tetapi mungkin sekali, mereka akan meniru apa yang kita lakukan.  Maka Allah memberi kita 

kasih karunia.  Allah memberi kita kasih karunia, bukan untuk mengejar semua yang disediakan dunia di 

hadapan kita.  Ingatlah!  Saudara-saudaraku, dengarkan—bacalah kitab Pengkhotbah.  Bacalah bagian 

awalnya, bacalah bagian akhirnya, bacalah penelitiannya, dan ketahuilah bahwa semua itu akan habis 

dan menemui jalan buntu.  Hanya Kristus yang membawa kepuasaan. 

    

Ingatlah akan pencarian yang kosong.  Nomor Dua, bekerjalah di dalam Tuhan.  Bekerjalah di dalam 

Tuhan.  Pengkhotbah mengatakan, semuanya sia-sia.  Jika dia ada di dalam konteks kita, dia akan 

mengatakan khotbah kita, doa kita, perjalanan kita, pelayanan kita, pemberian kita—tidak ada apa-

apanya.  Mengapa?  Kita akan meninggal.  Dengan hikmat kita, kita juga akan meninggal.  Jadi makanlah, 

minumlah, dan bersenang-senanglah, dan terkadang mudah menjadi berkecil hati, bukan? 

 

Mengapa saya bekerja?  Mengapa saya melayani?  Mengapa saya bepergian?  Semua itu—tidak ada 

apa-apanya, tidak membuat perbedaan.  Dengarkan Paulus, dalam 1 Korintus 15:58:”Karena itu, 

saudara-saudaraku yang kekasih.”—dengarkan ini—“Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu 

dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu 

tidak sia-sia.”  Kelihatannya seperti semuanya sia-sia.  Kelihatannya seperti tidak membuat perbedaan 



  

kekal, tetapi itulah sebabnya mengapa kita tidak hidup dari apa yang kelihatan, tetapi kita hidup dengan 

iman.  Ketahuilah, saudara-saudaraku, jerih payahmu itu tidak sia-sia. 

 

Nomor tiga, rindu akan kedatangan-Nya.  Kerajaan Allah disini.  Perjanjian yang baru ada disini—hukum 

yang baru; hati yang baru; kelahiran baru, ada disini, tetapi kita tidak mengalami semua kepenuhan-Nya.  

Maka godaan kita adalah pergi ke jalan Pengkhotbah.  Tidak ada yang membuat setan lebih senang dari 

diri kita selain dari pada kita menjadi berkecil hati, menjadi patah hati, tidak ada harapan, dan 

merasakan kekosongan di dalam jiwa kita, tetapi itulah sebabnya kita harus rindu akan kedatangan 

Kristus kembali.  Akan datang masanya—Wahyu 21:4 mengatakan,” Dan Ia akan menghapus segala air 

mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi.”  Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak ada lagi 

tangisan, tidak ada lagi luka, karena hal-hal yang terdahulu sudah berlalu.  Lihatlah, Dia membuat 

semuanya baru, dan untuk itulah saya berkata, kita berkata, datanglah Tuhan Yesus! 


