
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                   
 
 
  
                                                                           
 
 
   
 
 
 
 
    
 

 

 

Ringkasan Khotbah 

DI DALAM TUHAN TIDAK ADA YANG SIA-SIA 
Di dalam kehidupan ini, kebanyakan manusia bekerja dengan satu tujuan supaya 

menghasilkan apa yang dia kejar selama ini, maka semua orang yang bekerja  akan 
mengerjakan pekerjaannya dengan terperinci dan sebaik mungkin agar mencapai hasil sesuai 
yang diinginkan . Tapi ada kalanya semua jerih payah itu bisa berakhir dengan kegagalan dan 
kesia-siaan. Ada sesuatu berbeda yang ingin ditunjukan kitab pengkhotbah kepada para 
pembacanya, di mana kitab ini dikenal dengan kitab kesia2an. Tapi justru dalam bagian ini, kitab 
pengkhotbah seolah-olah mengajarkan para pembacanya untuk melakukan sesuatu yang sia2.  
Sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh pengkhotbah pasal 11 ini berkaitan dengan lempar 
roti ke air? Bukankah ini adalah sebuah pekerjaan bodoh dan sia-sia ?  

Benarkah pengkhotbah mengajarkan sesuatu yang sia-sia ? ternyata tidak, yang 
dimaksud pengkhotbah lemparlah roti ke air adalah menabur bibit gandum di ladang yang 
sedang digenang air sungai nil yang meluap di pertanian mesir, tapi beberapa saat akan surut 
lalu benih akan jatuh ke tanah dan menghasilkan tunas gandum. Bagian ini mengajarkan kepada 
kita bahwa jika orang bekerja dengan melibatkan Tuhan dalam  pekerjaannya, dia akan 
mendapatkan hikmat mengerjakan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Lalu apa pula yang 
dimaksud dengan membahagiakan 7 sampai 8 orang  karena engkau tidak tahu malapetaka apa 
yang akan terjadi di atas bumi? Bukankah ini sekali lagi sesuatu yang sia-sia?  Kalau mau 
menyelamatkan diri dari malapetaka kita harus mengatur sendiri, misalnya dengan mengatur 
keuangan kita dengan baik  ataupun memikirkan cara lain kalau ada malapetaka bukan dengan 
sibuk mengurusi orang lain sementara kita sendiri tidak siap menghadapi malapetaka.  Di dalam 
teks ini justru ingin mengingatkan  kalau kamu bekerja dan berhasil harus juga membuat orang 
lain merasakan kebahagiaan yang kamu dapat. Akibatnya, jika terjadi musibah setiap orang bisa 
saling tolong menolong karena orang–orang yang pernah merasakan kebaikan kita juga akan 
tergerak hatinya untuk menolong kita di kala susah. 

Namun  perubahan cara berpikir yang luar biasa ditunjukan pengkhotbah dalam  
puisinya pada ayat ke 3 sampai 6,  seolah-olah pengkhotbah mau mengungkapkan pada 
pendengarnya bahwa yang membuat sia-sia adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang 
masa depan dan menjadi kuatir melakukan sesuatu sehingga dia tidak mampu mengerjakan 
apa-apa dan menghasilkan apa-apa.  Tapi justru pengkhotbah mengatakan begitu tegas bahwa 
kita harus percaya pada Tuhan sanggup melakukan bagian-Nya dengan sempurna tanpa harus 
kita tahu. Namun yang dibutuhkan untuk melihat semua yang kita lakukan tidak sia-sia adalah 
kita harus mengerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin.   
Melalui pemberitaan firman hari ini ada 4 hal penting yang harus kita pahami : 
1. Apa yang kita kerjakan dalam Tuhan tidak akan sia-sia. 

2. Pengetahuan dan kemampuan kita hanya membawa kepada kekuatiran dan kesia-siaan. 

3. Harus percaya penuh kepada Tuhan bahwa Dia mampu melakukan semua yang terbaik 

bagi kita. 

4. Kita akan menikmati hasil pemeliharaan Tuhan jika kita melakukan bagian kita dengan 

excellent. 
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