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Selamat datang

Kami senang Anda ada disini! Sebelum kita mulai sesi yang baru ini, saya ingin mengambil waktu dan 
memberitahu Anda bahwa ANDA telah didoakan! Bukanlah suatu kebetulan jika anda berpartisipasi 
di pendalaman Alkitab online ini.

Doa kami untuk Anda sesi ini sederhana: untuk Anda makin dekat dengan Tuhan kita saat Anda 
menggali Firman-Nya setiap hari! Ketika Anda mengembangkan displin bertekun dalam Firman 
Tuhan setiap hari, kami berdoa Anda akan jatuh cinta pada-Nya lebih lagi saat Anda menghabiskan 
waktu membaca Alkitab.

Setiap hari sebelum Anda membaca bagian Alkitab yang telah ditentukan, berdoa dan mintalah Tuhan 
untuk membantu Anda memahaminya. Undang Dia untuk berbicara pada Anda melalui Firman-Nya. 
Lalu dengarkan. Tugas-Nya adalah berbicara pada Anda dan tugas Anda adalah mendengar dan 
mentaati.

Ambil waktu untuk membaca ayat-ayat berulang kali. Amsal memberi tahu kita untuk mencari dan 
engkau akan mendapat.

“Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta 
terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian…”

Kami senang menyediakan berbagai sumber materi bagi Anda saat Anda berpartisipasi dalam 
pendalaman Alkitab online kami:
 - Jurnal pendalaman Pengkotbah (cetak atau beli online)
 - Rencana Bacaan
 - Posting Blog (Senin, Rabu, Jumat)
 - Ayat Hafalan Mingguan
 - Video Senin Mingguan
 - Tantangan Mingguan
 - Komunitas online: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com
 - Hashtag/Tagar: #LoveGodGreatly

Semua kami disini dalam Cinta Tuhan Sesungguhnya tidak sabar menanti untuk memulai bersama 
Anda dan berharap untuk melihat Anda di garis akhir. Bertahan, bertekun, berjuang –dan jangan 
menyerah! Mari selesaikan dengan baik apa yang kita mulai hari ini. Kami akan tetap disini setiap 
langkah, menyemangati Anda! Kita lakukan ini bersama-sama. Berjuanglah untuk bangun pagi, untuk 
menyingkirkan stress hari ini, duduk sendiri dan menghabiskan waktu dalam Firman Tuhan! Kami 
tidak dapat menunggu untuk melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita di sesi ini!

Berjalanlah bersama kami saat kita belajar untuk Cinta Tuhan Sesungguhnya dengan hidup kita!!!
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Hak Cipta @2016 oleh LoveGodGreatly.com

Ijin diberikan untuk mencetak dan memperbanyak dokumen ini guna tujuan menyelesaikan 
pendalaman Alkitab online Pengkotbah.

Mohon jangan ubah dokumen ini dalam bentuk apapun.
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Komunitas Kami

“Cinta Tuhan Sesungguhnya” terdiri dari komunitas indah dari para perempuan yang menggunakan 
berbagai jenis teknologi untuk menjaga satu sama lain saling bertanggung jawab/ berakuntabilitas 
dalam Firman Tuhan.

Kami mulai dengan rencana bacaan Alkitab sederhana, tapi tidak berhenti disana.

Sebagian berkumpul di rumah-rumah dan gereja-gereja local, sementara sebagian lain terhubung 
online dengan perempuan di berbagai belahan dunia. Apapun metodenya, kami dengan penuh kasih 
bergandengan dan bersatu untuk tujuan ini:

Untuk Cinta Tuhan Sesungguhnya dengan hidup kami

Dalam dunia hari ini yang dipacu oleh teknologi berkecepatan tinggi, akan sangat mudah untuk 
belajar Firman Tuhan dalam lingkungan terisolasi yang minim dorongan atau dukungan, tapi itu 
bukanlah tujuan Cinta Tuhan Sesungguhnya. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas 
dengan Dia dan orang-orang di sekitar kita.

Kita perlu satu sama lain, dan kita hidup lebih baik bersama-sama.

Karenanya, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menjangkau dan belajar dengan 
seseorang sesi ini?

Semua kita memiliki perempuan-perempuan dalam hidup kita yang memerlukan persahabatan, 
akuntabilitas, dan memiliki kerinduan untuk bertekun dalam Firman Tuhan lebih dalam lagi. 
Yakinlah bahwa kami akan belajar bersama dengan Anda – belajar bersama Anda, menyemangati 
Anda, menikmati persekutuan yang indah, dan tersenyum saat kami melihat Tuhan menyatukan para 
perempuan- dengan sengaja menghubungkan hati dan pikiran kita untuk kemuliaan-Nya.

Sangatlah luar biasa – kesempatan yang kita punya tidak hanya untuk bertumbuh lebih dekat 
dengan Tuhan melalui pendalaman ini, tapi juga lebih dekat satu sama lain.

Jadi inilah tantangannya: “teleponlah Ibu Anda, kakak/adik, nenek, perempuan di depan rumah atau 
teman kuliah di satu negara. Hubungi sekeompok perempuan dari gereja atau tempat kerja Anda, 
atau bertemulah di kedai kopi dengan teman yang Anda ingin kenali lebih jauh. Gunakan keindahan 
koneksi online untuk inspirasi dan akuntabilitas, dan cari kesempatan untuk bertemu muka jika Anda 
dapat.

Bergandeng lengan dan tangan,

Mari lakukan hal ini…. bersama.
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Cara Untuk SOAP
Kami sangat bangga dengan Anda.

Kami sungguh-sungguh menginginkan Anda untuk mengetahuinya.

Kami bangga akan Anda dalam mengambil keputusan untuk tinggal di dalam Firman Tuhan… 
untuk membacanya setiap hari dan menerapkannya dalam HIDUP Anda – kehidupan yang indah yang 
TUHAN sudah berikan kepada ANDA.

Setiap sesi kami menyediakan sebuah pendalaman catatan jurnal yang sejalan dengan ayat-ayat yang 
kita baca setiap hari. Buku catatan jurnal ini dibuat khusus untuk menolong Anda berinteraksi dengan 
Firman Tuhan dan belajar menggali lebih dalam lagi – mendorong Anda untuk mengambil waktu khusus 
untuk lebih dalam merefleksi dan merenungkan apa yang Tuhan sesungguhnya firmankan kepada Anda 
pada hari itu.

Di Cinta Tuhan Sesungguhnya, kami menggunakan langkah-langkah pendalaman Firman yang 
disebut S.O.A.P.  Sebelum kita memulai pendalaman Firman Tuhan ini, kami ingin mengambil 
waktu sesaat untuk menjelaskan langkah-langkah pendalaman Firman ini dan membagikan 
ALASAN MENGAPA kami merekomendasikan Anda untuk menggunakannya saat Anda membaca 
Firman Tuhan.

Apakah S.O.A.P. itu?
Ini artinya hanya satu hal, yaitu membaca Firman Tuhan. Tetapi ketika Anda berinteraksi dengan Firman 
Tuhan, untuk SUNGGUH-SUNGGUH merenungkan dan mengambil waktu khusus untuk menggali 
lebih dalam, tiba-tiba kata-kata dalam firman Tuhan mulai bermunculan nyata. Langkah-langkah 
SOAP menolong Anda untuk menggali lebih dalam lagi di dalam Firman Tuhan dan melihat lebih 
lagi dibandingkan jika Anda hanya membacanya sekilas saja dan selesai. Kami mendorong Anda untuk 
mengambil waktu untuk melakukan S.O.A.P. ini selama melakukan pendalaman Firman Tuhan dan 
Anda melihat sendiri bagaimana Anda mendapatkan lebih banyak lagi dari pembacaan Firman setiap 
hari. Anda akan terkagum-kagum!

Apakah artinya S.O.A.P. ?
S- adalah singkatan untuk Scripture, yang artinya Firman Tuhan. Ini adalah ayat-ayat yang tertulis di 
dalam Alkitab. Anda akan terkagum-kagum melihat apa yang akan Tuhan nyatakan kepada Anda saat 
Anda mengambil waktu untuk membaca dan menulis apa yang Anda baca dalam Firman Tuhan!

O- adalah singkatan untuk Observation, yang artinnya meninjau lebih dalam. Apa yang Anda dapat 
lihat di dalam ayat-ayat yang Anda baca? Kepada siapakah ayat-ayat itu ditulis? Apakah ada kata-kata 
yang ditulis berulang kali dalam ayat-ayat itu? Apakah ada kata yang muncul khusus untuk Anda saat 
membaca ayat-ayat itu?

A- adalah singkatan untuk Application, yang artinya Terapan dalam hidup sehari-hari. Ini adalah waktu 
dimana Firman Tuhan menjadi pesan khusus hanya untuk Anda. Apakah yang Tuhan katakan kepada 
saya hari ini? Bagaimana dapat saya aplikasikan dalam kehidupan pribadi saya dari apa yang baru saja 
saya baca? Perubahan apa yang perlu saya lakukan? Apakah ada yang perlu saya lakukan? Apakah perintah 
Tuhan kepada saya hari ini?
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P- adalah singkatan untuk Prayer, yang artinya Doa. Berdoa kepada Tuhan menggunakan FirmanNya. 
Ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jika Tuhan menyatakan sesuatu kepada Anda 
sewaktu Anda membaca FirmanNya, doakan hal itu. Jika Tuhan menyatakan ada dosa di dalam hidup 
Anda yang perlu pertobatan, akui dosa Anda kepada Tuhan lewat doa. Dan ingatlah, Tuhan selalu 
mengasihi Anda.

CONTOH: Baca Kolose 1:5-8
S- Iman dan kasih yang timbul dari pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga dan yang telah 
kamu dengar dalam firman kebenaran, Injil yang sudah sampai kepada kamu. Di seluruh dunia, Injil 
ini berbuah dan berkembang, sebagaimana juga diantara kamu sejak hari kamu mendengarnya dan 
memahami kasih karunia Allah dalam segala kebenarannya. Kamu mempelajarinya dari Epafras, kawan 
pelayanan yang kami kasihi, pelayan Kristus yang setia atas nama kami, dan yang juga manyatakan pada 
kami kasihmu dalam Roh.

O-
 - Saat Anda menggabungkan iman dan kasih, Anda mendapatkan pengharapan.
 - Kita harus mengingat bahwa harapan kita ada di surga… yang masih akan datang.
 - Injil adalah Firman Kebenaran.
 - Injil secara terus-menerus berbuah dan berkembang sejak hari pertama sampai hari terakhir.
 - Hanya dibutuhkan satu orang untuk mengubah seluruh komunitas… Epafras.

A- Tuhan memakai satu orang, Epafras, untuk mengubah seluruh kota! Saya diingatkan bahwa kita secara 
sederhana dipakai untuk memberitahu orang-orang lain tentang Kristus – pekerjaan Tuhanlah untuk 
menyebarkan Injil, menumbuhkannya, dan membuatnya berbuah. Saya merasa ayat hari ini hampir 
secara langsung dikatakan untuk Cinta Tuhan Sesungguhnya… “di seluruh dunia Injil ini berbuah dan 
berkembang, sebagaimana juga diantara kamu sejak hari kamu mendengarnya dan memahami kasih 
karunia Allah dalam segala kebenarannya.” Sangatlah menyenangkan saat Firman Tuhan menjadi begitu 
hidup dan menyemangati kita dalam situasi kita saat ini! Kerinduan saya adalah semua perempuan yang 
terlibat dalam pendalaman Alkitab ini akan memahami kasih karunia Tuhan dan memiliki kehausan 
akan Firman-Nya. Saya sangat tergerak oleh kutipan ini dari tafsiran Alkitab saya: “Firman Tuhan 
bukanlah hanya untuk informasi kita, melainkan untuk transformasi (perubahan) kita.”

P- Ya Tuhan, tolonglah saya untuk menjadi seorang “Epafras” – untuk memberitahukan tentang Engkau 
kepada orang-orang lain dan kemudian menyerahkan hasilnya dalam tanganMu yang pengasih. Tolong 
bantulah saya untuk memahami dan menerapkan apa yang telah saya baca hari ini dalam hidup saya 
secara pribadi, untuk menjadi semakin seperti Engkau setiap hari. Bantu saya untuk menghidupi hidup 
yang menghasilkan buah iman dan kasih… melabuhkan harapan saya di surga, bukan disini di bumi. 
Bantu saya untuk mengingat bahwa yang TERBAIK masih akan datang!

_________________________

Ingat, bahan terpenting dalam metode S.O.A.P. adalah interaksi ANDA dengan Firman Tuhan dan 
TERAPAN Firman Tuhan kedalam hidup ANDA.

Berbahagialah orang yang “kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu 
siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam ditepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada 
musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saya yang diperbuatnya berhasil.” ~ Mazmur 1:1-3
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Rencana Bacaan Untuk SOAP
  Bacaan Dari  SOAP 
MINGGU 1 Senin Pengkotbah 1:1-6 Pengkotbah 1:1-2
 Selasa Pengkotbah 1:7-11 Pengkotbah 1:9-10
 Rabu Pengkotbah 1:12-18 Pengkotbah 1:17-18
 Kamis Pengkotbah 2:1-8 Pengkotbah 2:1-2
 Jumat Pengkotbah 2:9-11 Pengkotbah 2:11
 Hari Tanggapan

MINGGU 2 Senin Pengkotbah 2:12-17 Pengkotbah 2:12-13
 Selasa Pengkotbah 2:18-19 Pengkotbah 2:18-19
 Rabu Pengkotbah 2: 20-23 Pengkotbah 2:20-21
 Kamis Pengkotbah 2:24-26 Pengkotbah 2:24-25
 Jumat Pengkotbah 3:1-8 Pengkotbah 3:1
 Hari Tanggapan

MINGGU 3 Senin Pengkotbah 3:9-15 Pengkotbah 3:14-15
 Selasa Pengkotbah 3:16-22 Pengkotbah 3:16-17
 Rabu Pengkotbah 4:1-6 Pengkotbah 4:6
 Kamis Pengkotbah 4:7-12 Pengkotbah 4:9-10
 Jumat Pengkotbah 4:13-16 Pengkotbah 4:13
 Hari Tanggapan

MINGGU 4 Senin Pengkotbah 5:1-7 Pengkotbah 5:4-5
 Selasa Pengkotbah 5:8-17 Pengkotbah 5:10-12
 Rabu Pengkotbah 5:18-20 Pengkotbah 5:19
 Kamis Pengkotbah 6:1-6 Pengkotbah 6:1-2
 Jumat Pengkotbah 6:7-12 Pengkotbah 6:10-11
 Hari Tanggapan

MINGGU 5 Senin Pengkotbah 7:1-6 Pengkotbah 7:1
 Selasa Pengkotbah 7:7-13 Pengkotbah 7:11-12
 Rabu Pengkotbah 7:14-18 Pengkotbah 7:14
 Kamis Pengkotbah 7:19-24 Pengkotbah 7:19-20
 Jumat Pengkotbah 7:25-29 Pengkotbah 7:27-29
 Hari Tanggapan

MINGGU 6 Senin Pengkotbah 8:1-9 Pengkotbah 8:4-5
 Selasa Pengkotbah 8:10-13 Pengkotbah 8:12
 Rabu Pengkotbah 8:14-15 Pengkotbah 8:15
 Kamis Pengkotbah 8:16-17 Pengkotbah 8:16-17
 Jumat Pengkotbah 9:1-6 Pengkotbah 9:1
 Hari Tanggapan

MINGGU 7 Senin Pengkotbah 9:7-10 Pengkotbah 9:10
 Selasa Pengkotbah 9:11-18 Pengkotbah 9:17-18
 Rabu Pengkotbah 10:1-7 Pengkotbah 10:1-2
 Kamis Pengkotbah 10:8-15 Pengkotbah 10:12-13
 Jumat Pengkotbah 10:16-20 Pengkotbah 10:18
 Hari Tanggapan

MINGGU 8 Senin Pengkotbah 11:1-4 Pengkotbah 11:4
 Selasa Pengkotbah 11:5-10 Pengkotbah 11:8
 Rabu Pengkotbah 12:1-8 Pengkotbah 12:1-2
 Kamis Pengkotbah 12:9-12 Pengkotbah 12:11
 Jumat Pengkotbah 12:13-14 Pengkotbah 12:13-14
 Hari Tanggapan



LoveGodGreatly.com 9 

Tujuan

Kami percaya adalah penting untuk menulis tujuan kita untuk setiap sesi pendalaman Firman Tuhan. 
Ambilah waktu sesaat dan menulis 3 tujuan yang Anda harapkan tercapai dan fokus dalam setiap sesi 
pada saat kita bangun pagi setiap hari dan mendalami Firman Tuhan. Pastikan dan selalu kembali ke 
bagian 3 Tujuan ini setiap minggu selama delapan minggu untuk menolong Anda tetap fokus kepada 
waktu pendalaman Firman Tuhan. ANDA PASTI BISA MELAKUKANNYA!

Tujuan-tujuan saya dalam sesi pendalam Firman Tuhan ini adalah:

1.

2.

3.

Tanda Tangan: ___________________________________________________________   

Tanggal: ______________________
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Pengantar Kitab Pengkotbah

Sepertinya banyak orang Kristen hari-hari ini yang banyak lebih menghabiskan waktu membaca 
Perjanjian Baru dibandingkan Perjanjian Lama. Tapi hanya membaca setengah bagian dari Alkitab 
seperti hanya makan dari satu jenis kelompok makanan saja. Kalau hanya makan daging akan memberi 
masalah kesehatan. Kalau hanya makan gandum akan mengakibatkan tubuh kekurangan gizi yang 
diperlukan. Kita perlu membaca Perjanjian Lama juga. Mengapa? Jawabannya ada dalam Roma 15:4

Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya 
kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci.

Ini tentunya pernyataan yang benar sekali untuk kitab Pengkotbah, dimana kita akan menemukan 
makna diri kita saat mempelajarinya.

“Kesia-siaan belaka… segala sesuatu adalah sia-sia.” (Pengkotbah 1:2). Demikianlah awal dan akhir 
dari satu kitab paling sulit dan menantang dalam Alkitab. Sekilas, kitab ini sepertinya bacaan yang 
sangat menyedihkan. Buku ini menekankan kekosongan hidup dan kesia-siaan dari begitu banyak 
hal baik yang kita alami di dunia ini. Namun saat kita membaca dengan teliti dan seksama, akan 
dinyatakan kepada Anda bahwa pesan seutuhnya adalah pesan yang memuliakan Tuhan dan yang 
membawa sukacita. 

Penulis kitab Pengkotbah ini dipercayai adalah Raja Salomo, anak Daud. Namun banyak perdebatan 
di dua abad terakhir bahwa Kitab Pengkotbah kemungkinan ditulis oleh seseorang yang hidup sesudah 
Raja Salomo dan yang namanya tidak diketahui. Siapapun penulisnya, Kitab Pengkotbah ini mengupas 
tentang perbedaan hidup yang dialami bersama dengan Tuhan dan hidup yang terpisah dari Tuhan.

Anda akan menemukan bahwa Salomo melompat dari satu topik ke topik yang lain. Beberapa tema 
yang dia bahas adalah:
 - Dunia ini sudah terkorupsi, bersifat sementara, membingungkan, dan kelihatannya tidak adil.
 - Kita bukan Tuhan dan karenanya tidak selalu dapat memahami apa yang Tuhan kerjakan.
 - Hikmat lebih baik dari kebodohan
 - Hal-hal duniawi tidak abadi dan bernilai kecil.
 - Kematian datang pada setiap orang.
 - Kepuasan sejati tidak dapat ditemukan dalam hal-hal duniawi

Tema utama dari kitab Pengkotbah adalah bahwa hidup itu tidak berarti kecuali seseorang mengenal 
Tuhan. Karena hidup tanpa Tuhan tidak lebih dari serangkaian pengalaman yang menuntun setiap 
orang, baik yang kaya maupun yang miskin, bermoral atau tidak, kepada dalam kubur. Pikiran yang 
cerdas adalah hal yang baik tapi akan memudar seiring waktu, dan bahkan kebijaksanaan menjadi 
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tumpul. Kekayaan kelihatannya sangat menggoda dan berguna, tapi kekayaan dapat diambil dari 
kita lewat kemalangan yang menimpa. Bahkan ketika kita berpegang pada kekayaan, itu tidak dapat 
kita bawa ke dalam kubur bersama kita. Kesimpulan Salomo adalah agar supaya seseorang dapat 
menemukan arti, tujuan, dan kepuasan dalam hidup, dia harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, 
mengasihi-Nya, takut akan Dia, mengikuti-Nya, dan menemukan identitas kita dalam Dia yang dapat 
membebaskan kita untuk menikmati pemberian sementara dalam hidup ini dan memandang jauh 
melampaui pemberian tersebut kepada hidup yang kekal.

“Biarlah semua yang hampa di Bumi, menuntunmu kepada satu-satunya yang 

memuaskan – kasih karunia Allah, kasih Allah, Anak Domba Allah; kepada 

“Yesus Kristus, yang tidak berubah, baik kemarin, sekarang dan sampai selama-

lamanya.” (Ibrani 13:8)

- George Mylne, (1859)

Memandang kepada Yesus,

Jen
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Minggu 1

Tantangan Minggu 1 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada 
posting blog Senin dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk anggota keluarga Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Apa yang pernah ada akan ada 

lagi, dan apa yang pernah dibuat 

akan dibuat lagi; tak ada sesuatu 

yang baru di bawah matahari. 

(Pengkotbah 1:9, TB)
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Bacaan Alkitab Minggu 1

MinggU 1

SENIN PENGKOTBAH 1:1-6 (TB)
1 Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. 2 Kesia-siaan belaka, kata 
Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. 3 Apakah gunanya manusia 
berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? 4 Keturunan yang satu pergi dan keturunan 
yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. 5 Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-
buru menuju tempat ia terbit kembali. 6 Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-
menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali.

SELASA PENGKOTBAH 1:7-11 (TB)
7 Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh; kemana sungai mengalir, 
ke situ sungai mengalir selalu. 8 Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh 
manusia; mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. 9 Apa yang pernah ada 
akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi; tak ada sesuatu yang baru di bawah 
matahari. 10 Adakah sesuatu yang dapat dikatakan: “Lihatlah, ini baru!”? Tetapi itu sudah ada 
dulu, lama sebelum kita ada. 11 Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa 
depan yang masih akan datangpun tidak aka nada kenang-kenangan pada mereka yang hidup 
sesudahnya.

RABU PENGKOTBAH 1:12-18 (TB)
12 Aku, Pengkotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. 13 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. 14 
Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, 
segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 15 Yang bongkok tak dapat 
diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. 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.” 
17 Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan 
dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal inipun adalah usaha menjaring angin,  18 
karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, 
memperbanyak kesedihan.
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KAMIS PENGKOTBAH 2:1-8 (TB)
1 Aku berkata dalam hati: “Mari, aku hendak menguji kegirangan! Nikmatilah kesenangan! 
Tetapi lihat, juga itupun sia-sia.” 2 Tentang tertawa aku berkata: “Itu bodoh!”, dan mengenai 
kegirangan: “Apa gunanya?” 3 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. 4 Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan 
besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur; 5 aku 
mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa 
pohon buah-buahan; 6 aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman 
pohon-pohon muda. 7 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. 8 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, yakni banyak gundik. 

JUMAT PENGKOTBAH 2:9-11 (TB)
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. 10 Aku tidak 
merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari 
sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih 
payahku. 11 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. 
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 1

Pengkotbah 1:1-6
Pengkotbah 1:1-2

Senin



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 17

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 1

Senin
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Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 1

Pengkotbah 1:7-11
Pengkotbah 1:9-10

Selasa



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 19MinggU 1

Selasa



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 1

Pengkotbah 1:12-18
Pengkotbah 1:17-18

Rabu



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 21

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 1

Rabu
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Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 1

Pengkotbah 2:1-8
Pengkotbah 2:1-2

Kamis



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 23MinggU 1

Kamis
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 1

Pengkotbah 2:9-11
Pengkotbah 2:11

Jumat



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 25

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 1

Jumat
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1. Apa yang Salomo katakan tentang hidup?

2. Dalam hal apa Salomo dedikasikan dirinya?

3. Baca Pengkotbah 1:17 dan bandingkan dengan Amsal 4:7.

4. Tuliskan semua hal yang Salomo lakukan untuk memuaskan dirinya dari Pengkotbah 2:1-11.

5. Apa yang Anda lakukan untuk menemukan nilai-nilai hidup Anda?

Pertanyaan refleksi
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Renungan
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Minggu 2

Tantangan Minggu 2 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada 
posting blog Senin dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk negara Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Untuk segala sesuatu ada 

masanya, untuk apapun di 

bawah langit ada waktunya.

(Pengkotbah 3:1, TB)
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Bacaan Alkitab Minggu 2

MinggU 2

SENIN PENGKOTBAH 2:12-17 (TB)
12 Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang 
dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. 13 Dan 
aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. 14 Mata 
orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan, 
tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. 15 Maka aku berkata 
dalam hati: “Nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini 
dulu begitu berhikmat?” Lalu aku berkata dalam hati, bahwa inipun sia-sia. 16 Karena tidak 
ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat, maupun dari orang yang 
bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan, ah, 
orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh! 17 Oleh sebab itu aku membenci 
hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab 
segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 

SELASA  PENGKOTBAH 2:18-19 (TB)
18 Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab 
aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. 19 Dan siapakah yang 
mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa 
atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan 
mempergunakan hikmat. Inipun sia-sia. 

RABU PENGKOTBAH 2:20-23 (TB)
20 Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih 
payah di bawah matahari. 21 Sebab, kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan 
dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-
lelah untuk itu. Inipun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. 22 Apakah faedahnya yang 
diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari 
dan dari keinginan hatinya? 23 Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh 
kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Inipun sia-sia. 
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KAMIS PENGKOTBAH 2:24-26 (TB)
24 Tak ada yang lebih baik bagi manusia dari pada makan dan minum dan bersenang-senang 
dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa inipun dari tangan Allah. 25 Karena siapa dapat 
makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? 26 Karena kepada orang yang dikenan-Nya 
Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskan-Nya 
untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang 
yang dikenan Allah. Inipun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.

JUMAT PENGKOTBAH 3:1-8 (TB)
1 Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
2 Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu 
untuk mencabut yang ditanam;
3 ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan; ada waktu untuk merombak, 
ada waktu untuk membangun;
4 ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa; ada waktu untuk meratap; ada waktu 
untuk menari; 
5 ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu; ada waktu untuk 
memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk;
6 ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi; ada waktu untuk menyimpan, 
ada waktu untuk membuang; 
7 ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit; ada waktu untuk berdiam diri, ada 
waktu untuk berbicara; 
8 ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci; ada waktu untuk perang, ada 
waktu untuk damai.
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Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 2

Pengkotbah 2:12-17
Pengkotbah 2:12-13

Senin



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 33

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 2

Senin
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 2

Pengkotbah 2:18-19
Pengkotbah 2:18-19

Selasa



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 35MinggU 2

Selasa
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 2

Pengkotbah 2: 20-23
Pengkotbah 2:20-21

Rabu



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 2

Rabu
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 2

Pengkotbah 2:24-26
Pengkotbah 2:24-25

Kamis
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Kamis
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 2

Pengkotbah 3:1-8
Pengkotbah 3:1

Jumat
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 2

Jumat
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1. Kesimpulan apa Salomo katakan tentang hikmat dan kebodohan? (Pengkotbah 2:16)

2. Menurut Anda, mengapa hal ini membuat Salomo membenci hidup? (Pengkotbah 2:17)

3. Apa nilai dari pekerjaan?

4. Pengkotbah 3:1-8 adalah ayat-ayat yang sangat terkenal. Apa ayat-ayat ini ajarkan tentang Tuhan 
dan manusia?

5. Bagaimana seharusnya ayat-ayat diatas mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari?

Pertanyaan refleksi
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Renungan
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Minggu 3

Tantangan Minggu 3 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada 
posting blog Senin dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk teman-teman Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Berdua lebih baik dari pada 

seorang diri, karena mereka 

menerima upah yang baik dalam 

jerih payah mereka. Karena 

kalau mereka jatuh, yang seorang 

mengangkat temannya, tetapi 

celakahlah orang yang jatuh, 

yang tidak mempunyai orang 

lain untuk mengangkatnya! 

(Pengkotbah 4:9-10, TB)
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Bacaan Alkitab Minggu 3

MinggU 3

SENIN PENGKOTBAH 3:9-15 (TB)
9 Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? 10 Aku telah melihat 
pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. 11 Ia 
membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati 
mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal 
sampai akhir. 12 Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik dari pada bersuka-suka 
dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. 13 Dan bahwa setiap orang dapat makan, 
minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian 
Allah. 14 Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya; 
itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi; Allah berbuat demikian, supaya manusia 
takut akan Dia. 15 Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada; dan 
Allah mencari yang sudah lalu. 

SELASA PENGKOTBAH 3:16-22 (TB)
16 Ada lagi yang kulihat di bawah matahari: di tempat pengadilan, di situpun terdapat 
ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situpun terdapat ketidakadilan. 17 Berkatalah aku 
dalam hati: “Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk 
segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya.” 18 Tentang anak-anak manusia aku berkata 
dalam hati: “Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka 
hanyalah binatang.” 19 Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang 
sama menimpa mereka; sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya 
mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena 
segala sesuatu adalah sia-sia. 20 Kedua-duanya menuju satu tempat; kedua-duanya terjadi dari 
debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. 21 Siapakah yang mengetahui, apakah nafas 
manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi. 22 Aku melihat bahwa tidak 
ada yang lebih baik bagi manusia dari pada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah 
bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? 
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RABU PENGKOTBAH 4:1-6 (TB)
1 Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata 
orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di fihak orang-orang 
yang menindas ada kekuasaan. 2 Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati, yang sudah 
lama meninggal, lebih bahagia dari pada orang-orang hidup, yang sekarang masih hidup. 3 
Tetapi yang lebih bahagia dari pada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang 
belum melihat perbuatan jahat, yang terjadi di bawah matahari. 4 Dan aku melihat bahwa 
segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang 
lain. Inipun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 5 Orang yang bodoh melipat tangannya 
dan memakan dagingnya sendiri. 6 Segenggam ketenangan lebih baik dari pada dua genggam 
jerih payah dan usaha menjaring angin. 

KAMIS PENGKOTBAH 4:7-12 (TB)
7 Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari: 8 ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai 
anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanyapun 
tidak puas dengan kekayaan; --untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? 
--Inipun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. 9 Berdua lebih baik dari pada seorang diri, 
karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. 10 Karena kalau mereka 
jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai 
orang lain untuk mengangkatnya! 11 Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, 
tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? 12 Dan bilamana seorang dapat dialahkan, 
dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. 

JUMAT PENGKOTBAH 4:13-16 (TB)
13 Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat dari pada seorang raja tua tetapi bodoh, 
yang tak mau diberi peringatan lagi. 14 Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk 
menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. 15 Aku 
melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda 
tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. 16 Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, 
namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, inipun kesia-siaan 
dan usaha menjaring angin. 
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 3

Pengkotbah 3:9-15
Pengkotbah 3:14-15

Senin



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 3

Senin
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 3

Pengkotbah 3:16-22
Pengkotbah 3:16-17

Selasa
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Selasa
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Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 3

Pengkotbah 4:1-6
Pengkotbah 4:6

Rabu



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 53

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 3

Rabu



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

54 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 3

Pengkotbah 4:7-12
Pengkotbah 4:9-10

Kamis



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 55MinggU 3

Kamis



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

56 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 3

Pengkotbah 4:13-16
Pengkotbah 4:13

Jumat



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 57

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 3

Jumat



LoveGodGreatly.com58 MinggU 3

1. Pemberian apa yang Tuhan berikan kepada manusia menurut Pengkotbah 3:13?

2. Menurut Pengkotbah 3:18, mengapa Tuhan menguji manusia?

3. Mengapa Salomo membandingkan manusia dengan binatang? (Pengkotbah 3:19-21)

4. Apa tema dari Pengkotbah pasal 4?

5. Dalam Pengkotbah 4:9 dikatakan bahwa dua lebih baik daripada satu. Apa artinya, dan apa tujuan 
dari persahabatan?

Pertanyaan refleksi



59LoveGodGreatly.com MinggU 3

Renungan



60 LoveGodGreatly.com

Minggu 4

Tantangan Minggu 4 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada 
posting blog Senin dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk gereja Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Sebagaimana ia keluar dari 

kandungan ibunya, demikian 

juga ia akan pergi, telanjang 

seperti ketika ia datang, dan tak 

diperolehnya dari jerih payahnya 

suatupun yang dapat dibawa 

dalam tangannya.

(Pengkotbah 5:14, TB)



62 LoveGodGreatly.com

Bacaan Alkitab Minggu 4

MinggU 4

SENIN PENGKOTBAH 5:1-7 (TB)
1 Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah! Menghampiri untuk mendengar 
adalah lebih baik dari pada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang 
bodoh, karena mereka tidak tahu, bahwa mereka berbuat jahat. 2 Janganlah terburu-buru 
dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, 
karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi; oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. 
3 Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan 
bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. 4 Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah 
menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah 
nazarmu. 5 Lebih baik engkau tidak bernazar dari pada bernazar tetapi tidak menepatinya. 
6 Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan 
utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu 
dan merusakkan pekerjaan tanganmu? 7 Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga 
perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. 

SELASA PENGKOTBAH 5:8-17 (TB)
8 Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan 
diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang 
lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. 9 Suatu keuntungan bagi 
negara dalam keadaan demikian ialah, kalau rajanya dihormati di daerah itu. 10 Siapa mencintai 
uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan 
penghasilannya. Inipun sia-sia. 11 Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang 
yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain dari pada melihatnya? 12 
Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak; tetapi kekenyangan 
orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. 13 Ada kemalangan yang menyedihkan 
kulihat di bawah matahari: kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya 
sendiri. 14 Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatupun padanya 
untuk anaknya. 15 Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, 
telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatupun yang 
dapat dibawa dalam tangannya. 16 Inipun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia 
datang, demikianpun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-
lelah menjaring angin? 17 Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, 
mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. 



63LoveGodGreatly.com MinggU 4

RABU PENGKOTBAH 5:18-20 (TB)
18 Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan minum dan bersenang-
senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama 
hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. 19 Setiap 
orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk 
menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya--juga itupun karunia 
Allah. 20 Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan 
kesenangan hatinya. 

KAMIS PENGKOTBAH 6:1-6 (TB)
1 Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia: 2 
orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan 
suatupun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk 
menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya! Inilah kesia-siaan dan penderitaan 
yang pahit. 3 Jika orang memperoleh seratus anak dan hidup lama sampai mencapai umur 
panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, 
anak gugur lebih baik dari pada orang ini. 4 Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan 
pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. 5 Lagipula ia tidak melihat matahari 
dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram dari pada orang tadi. 6 Biarpun ia hidup dua 
kali seribu tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan: bukankah segala sesuatu menuju satu 
tempat? 

JUMAT PENGKOTBAH 6:7-12 (TB)
7 Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. 
8 Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat dari pada orang yang bodoh? Apakah 
kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? 9 Lebih baik melihat saja 
dari pada menuruti nafsu. Inipun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 10 Apapun yang ada, 
sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat 
mengadakan perkara dengan yang lebih kuat dari padanya. 11 Karena makin banyak kata-
kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? 12 Karena siapakah yang 
mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang 
sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia 
apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? 



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

64 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 4

Pengkotbah 5:1-7
Pengkotbah 5:4-5

Senin



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 65

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 4

Senin



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

66 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 4

Pengkotbah 5:8-17
Pengkotbah 5:10-12

Selasa



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 67MinggU 4

Selasa



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

68 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 4

Pengkotbah 5:18-20
Pengkotbah 5:19

Rabu



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 69

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 4

Rabu



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

70 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 4

Pengkotbah 6:1-6
Pengkotbah 6:1-2

Kamis



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 71MinggU 4

Kamis



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

72 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 4

Pengkotbah 6:7-12
Pengkotbah 6:10-11

Jumat



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 73

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 4

Jumat



LoveGodGreatly.com74 MinggU 4

1. Apakah yang dipersembahkan oleh orang-orang bodoh sebagai korban persembahan mereka? 
(Pengkotbah 4:17, TB)

2. Apakah artinya takut akan Tuhan? Bagaimana Anda dapat bertumbuh di area ini?

3. Mengapa cinta uang dan kekayaan adalah kesia-siaan?

4. Dalam Pengkotbah 5:17 dikatakan kita harus menikmati pekerjaan yang telah diberikan Tuhan pada 
kita. Tulislah pekerjaan-pekerjaan yang secara rutin (sehari-hari) Tuhan panggil Anda untuk lakukan. 
Apakah Anda menemukan sukacita didalam melakukannya? Jika tidak, bagaimana Anda dapat lebih 
bersukacita dalam melakukan pekerjaan itu?

5. Dalam Pengkotbah 6:3-4 Salomo membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Apa artinya ayat-
ayat ini?

Pertanyaan refleksi



75LoveGodGreatly.com MinggU 4

Renungan



76 LoveGodGreatly.com

Minggu 5

Tantangan Minggu 5 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada 
posting blog Senin dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk para misionaris.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Pada hari mujur bergembiralah, 

tetapi pada hari malang ingatlah, 

bahwa hari malang inipun 

dijadikan Allah seperti juga hari 

mujur, supaya manusia tidak 

dapat menemukan sesuatu 

mengenai masa depannya. 

(Pengkhotbah 7:14, TB)



78 LoveGodGreatly.com

Bacaan Alkitab Minggu 5

MinggU 5

SENIN PENGKHOTBAH 7:1-6 (TB)
1 Nama yang harum lebih baik dari pada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik dari 
pada hari kelahiran. 2 Pergi ke rumah duka lebih baik dari pada pergi ke rumah pesta, karena di 
rumah dukalah kesudahan setiap manusia; hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. 
3 Bersedih lebih baik dari pada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. 4 Orang 
berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat 
bersukaria. 5 Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik dari pada mendengar nyanyian 
orang bodoh. 6 Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang 
bodoh. Ini pun sia-sia.

SELASA PENGKHOTBAH 7:7-13 (TB)
7 Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. 8 
Akhir suatu hal lebih baik dari pada awalnya. Panjang sabar lebih baik dari pada tinggi hati. 9 
Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. 10 
Janganlah mengatakan: “Mengapa zaman dulu lebih baik dari pada zaman sekarang?” Karena 
bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. 11 Hikmat adalah sama baiknya 
dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. 
12 Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang 
mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. 13 Perhatikanlah pekerjaan 
Allah! Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan-Nya?

RABU PENGKHOTBAH 7:14-18 (TB)
14 Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini 
pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu 
mengenai masa depannya. 15 Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini: 
ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam 
kejahatannya. 16 Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat; mengapa 
engkau akan membinasakan dirimu sendiri? 17 Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh! 
Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? 18 Adalah baik kalau engkau memegang yang 
satu, dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari 
kedua-duanya.



79LoveGodGreatly.com MinggU 5

KAMIS PENGKHOTBAH 7:19-24 (TB)
19 Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan dari pada sepuluh 
penguasa dalam kota. 20 Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang yang saleh: yang berbuat 
baik dan tak pernah berbuat dosa! 21 Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang 
diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. 22 Karena 
hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerapkali mengutuki orang-orang lain. 23 Kesemuanya 
ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku: “Aku hendak memperoleh hikmat,” tetapi 
hikmat itu jauh dari padaku. 24 Apa yang ada, itu jauh dan dalam, sangat dalam, siapa yang 
dapat menemukannya?

JUMAT PENGKHOTBAH 7:25-29 (TB)
25 Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan 
kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu 
kegilaan. 26 Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit dari pada maut: perempuan yang 
adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan 
Allah terhindar dari padanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. 27 Lihatlah, ini yang 
kudapati, kata Pengkhotbah: Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk 
mendapat kesimpulan, 28 yang masih kucari tetapi tidak kudapati, kudapati seorang laki-laki 
di antara seribu, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. 29 Lihatlah, hanya 
ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari 
banyak dalih.



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

80 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 5

Pengkotbah 7:1-6
Pengkotbah 7:1

Senin



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 81

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 5

Senin



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

82 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 5

Pengkotbah 7:7-13
Pengkotbah 7:11-12

Selasa



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 83MinggU 5

Selasa



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

84 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 5

Pengkotbah 7:14-18
Pengkotbah 7:14

Rabu



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 85

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 5

Rabu



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

86 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 5

Pengkotbah 7:19-24
Pengkotbah 7:19-20

Kamis



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 87MinggU 5

Kamis



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

88 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 5

Pengkotbah 7:25-29
Pengkotbah 7:27-29

Jumat



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 89

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 5

Jumat



LoveGodGreatly.com90 MinggU 5

1. Mengapa ‘berduka’ lebih baik dari pada ‘berpesta’ dan mengapa ‘bersedih’ lebih baik dari pada 
‘tertawa’ ? (Pengkhotbah 7 :1-4)

2. Buatlah daftar apa saja yang bijaksana dan apa saja yang merupakan kebodohan menurut Pengkhotbah 
bab 7.

3. Mengapa lekas marah itu berbahaya menurut Pengkhotbah 7:9?

4. Dalam Pengkhotbah 7:16 kita diperingatkan untuk jangan terlalu saleh atau terlalu bijaksana. 
Apakah ini mungkin? Apa yang Salomo maksudkan di dalam ayat ini?

5. Setelah selesai melakukan banyak peninjauan, Salomo mengambil kesimpulan seperti kita baca 
dapat dalam Pengkhotbah 7:29. Apa yang dikatakan tentang kesimpulannya?

Pertanyaan refleksi



91LoveGodGreatly.com MinggU 5

Renungan



92 LoveGodGreatly.com

Minggu 6

Tantangan Minggu 6 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada 
posting blog Senin dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Walaupun orang yang berdosa 

dan yang berbuat jahat seratus 

kali hidup lama, namun aku 

tahu, bahwa orang yang takut 

akan Allah akan beroleh 

kebahagiaan, sebab mereka takut 

terhadap hadirat-Nya.

(Pengkhotbah 8:12, TB)



94 LoveGodGreatly.com

Bacaan Alkitab Minggu 6

MinggU 6

SENIN PENGKHOTBAH 8:1-9 (TB) 
1 Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? 
Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. 2 Patuhilah 
perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. 3 Janganlah tergesa- gesa pergi dari hadapannya, 
janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. 4 
Karena titah raja berkuasa; siapakah yang akan mengatakan kepadanya:”Apakah yang baginda 
buat?” 5 Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan 
hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan, 6 karena untuk segala sesuatu ada waktu 
pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. 7 Sesungguhnya, ia tak mengetahui apa 
yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan 
terjadi? 8 Tiada seorangpun berkuasa menahan angin dan tiada seorangpun berkuasa atas hari 
kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang 
melakukannya. 9 Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan 
yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga 
ia celaka.

SELASA PENGKHOTBAH 8:10-13 (TB)
10 Aku melihat juga orang- orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang 
yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Inipun 
sia- sia. 11 Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka 
hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. 12 Walaupun orang yang berdosa dan yang 
berbuat jahat seratus kali hidup lama, namun aku tahu, bahwa orang yang takut akan Allah 
akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat- Nya. 13 Tetapi orang yang 
fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang- bayang ia tidak akan panjang umur, 
karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah.

RABU PENGKHOTBAH 8:14-15 (TB)
14 Ada suatu kesia- siaan yang terjadi di atas bumi:ada orang- orang benar, yang menerima 
ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang- orang fasik yang menerima 
pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata:”Inipun sia- sia!” 15 Oleh sebab 
itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, 
kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya 
seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari.
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KAMIS PENGKHOTBAH 8:16-17 (TB)
16 Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang 
dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, 17 maka nyatalah kepadaku, bahwa 
manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah, yang dilakukan- Nya di bawah 
matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah- lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. 
Walaupun orang yang berhikmat mengatakan, bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat 
menyelaminya

JUMAT PENGKHOBAH 9:1-6 (TB)
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. 2 Segala sesuatu sama bagi sekalian; nasib orang sama: 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. 3 Inilah 
yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari; nasib semua orang sama. 
Hati anak- anak manusiapun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka 
seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. 4 Tetapi siapa yang termasuk 
orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik dari pada singa yang 
mati. 5 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. 6 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.
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1. Apa pengaruh hikmat dalam hidup seseorang menurut Pengkhotbah 8:1?

2. Mengapak Salomo mengingatkan kita untuk mematuhi perintah raja? (Pengkhotbah 8:2)

3. Selain kelihatannya hidup orang fasik selalu baik-baik saja, mengapa hal itu tidak kekal? Apa yang 
akan terjadi kepada mereka yang takut akan Tuhan? (Pengkhotbah 8:10-13)

4. Apa yang Pengkhotbah ajarkan tentang pengertian kita akan Allah?

5. Kecelekaan apa yang akan terjadi kepada semua orang? (Pengkhotbah 9:1-3) Mengapa Salomo 
menyebutkannya ‘kecelakaan’?

Pertanyaan refleksi
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Minggu 7

Tantangan Minggu 7 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada 
posting blog Senin dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu mengubah ketakutan Anda menjadi doa-doa.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis
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Perkataan mulut orang 

berhikmat menarik, tetapi bibir 

orang bodoh menelan orang itu 

sendiri. 

(Pengkhotbah 10:12, TB)
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Bacaan Alkitab Minggu 7
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SENIN PENGKHOTBAH 9:7-10 (TB)
7 Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, 
karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. 8 Biarlah selalu putih pakaianmu dan 
jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. 9 Nikmatilah hidup dengan isteri yang kaukasihi 
seumur hidupmu yang sia- sia, yang dikaruniakan TUHAN kepadamu di bawah matahari, 
karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih 
payah di bawah matahari. 10 Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, 
kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan 
hikmat dalam dunia orang mati, ke mana engkau akan pergi.

SELASA PENGKHOTBAH 9:11-18 (TB)
11 Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, 
dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, 
kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena 
waktu dan nasib dialami mereka semua. 12 Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti 
ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam 
jerat, begitulah anak- anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa 
mereka secara tiba- tiba. 13 Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan 
nampaknya besar bagiku; 14 ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa; seorang 
raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok- tembok pengepungan 
yang besar terhadapnya; 15 di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat, dengan hikmatnya 
ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. 16 
Kataku:”Hikmat lebih baik dari pada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan 
perkataannya tidak didengar orang.” 17 Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan 
tenang, lebih baik dari pada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. 18 Hikmat 
lebih baik dari pada alat- alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak 
hal yang baik.

RABU PENGKHOTBAH 10:1-7 (TB)
1 Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk; demikian juga 
sedikit kebodohan lebih berpengaruh dari pada hikmat dan kehormatan. 2 Hati orang 
berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. 3 Juga kalau ia berjalan di lorong 
orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang:”Orang itu bodoh!” 4 
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Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran 
mencegah kesalahan- kesalahan besar. 5 Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari 
sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa: 6 pada banyak tempat yang tinggi, 
didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat 
budak- budak menunggang kuda dan pembesar- pembesar berjalan kaki seperti budak.

KAMIS PENGKHOTBAH 10:8-15 (TB)
8 Barangsiapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya, dan barangsiapa mendobrak tembok 
akan dipagut ular.
9 Barangsiapa memecahkan batu akan dilukainya; barangsiapa membelah kayu akan 
dibahayakannya. 
10 Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi 
yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat.
11 Jika ular memagut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mantera tidak akan berhasil. 
12 Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu 
sendiri. 
13 Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah 
kebebalan yang mencelakakan. 
14 Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan 
siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? 
15 Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke 
kota.

JUMAT PENGKHOTBAH 10:16-20 (TB)
16 Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak- kanak, dan pemimpin- pemimpinmu 
pagi- pagi sudah makan! 
17 Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan 
pemimpin- pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam 
kemabukan! 
18 Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. 
19 Untuk tertawa orang menghidangkan makanan; anggur meriangkan hidup dan uang 
memungkinkan semuanya itu. 
20 Dalam pikiranpun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah 
engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan 
ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kauucapkan.
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1. Sekali lagi Salomo berbicara tentang pekerjaan. Nasihat apa yang dia berikan dalam Pengkhotbah 
9 :9-10 ?

2. Menurut Pengkhotbah 9 :13-18, bagaimanakah berhikmat itu jauh lebih baik dari pada kuasa ?

3. Dengan cara apa kebodohan itu ‘lebih berpengaruh dari pada hikmat’ ?

4. Bahaya apa yang diperingati oleh Salomo dalam Pengkhotbah 10 :8-9 ?

5. Kebenaran apa yang kita pelajari tentang kemalasan dalam Pengkhotbah 10 :18 ?

Pertanyaan refleksi
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Minggu 8

Tantangan Minggu 8 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada 
posting blog Senin dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu bersyukur pada Tuhan karena Dia bekerja dalam 
hidup Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur
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Akhir kata dari segala yang 

didengar ialah: takutlah akan 

Allah dan berpeganglah pada 

perintah-perintah-Nya, karena 

ini adalah kewajiban setiap 

orang. 

(Pengkhotbah 12:13, TB)
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SENIN PENGKHOTBAH 11:1-4 (TB)
1 Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. 
2 Berikanlah bahagian kepada tujuh, bahkan kepada delapan orang, karena engkau tidak tahu 
malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. 
3 Bila awan- awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi; dan 
bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal 
terletak. 
4 Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur; dan siapa senantiasa melihat 
awan tidak akan menuai.

SELASA PENGKHOTBAH 11:5-10 (TB)
5 Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang- tulang dalam rahim seorang 
perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang 
melakukan segala sesuatu. 
6 Taburkanlah benihmu pagi- pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu 
pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau 
kedua- duanya sama baik. 
7 Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata; 
8 oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi 
hendaklah ia ingat akan hari- hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang 
datang adalah kesia- siaan. 
9 Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, 
dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena 
segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan! 
10 Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena 
kemudaan dan fajar hidup adalah kesia 

RABU PENGKHOTBAH 12:1-8 (TB)
1 Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari- hari yang malang dan 
mendekat tahun- tahun yang kaukatakan:”Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya!”, 2 
sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang- bintang menjadi gelap, dan awan- awan 
datang kembali sesudah hujan, 3 pada waktu penjaga- penjaga rumah gemetar, dan orang- 
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orang kuat membungkuk, dan perempuan- perempuan penggiling berhenti karena berkurang 
jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, 4 dan pintu- pintu di tepi 
jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan 
burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, 5 juga orang menjadi takut tinggi, dan 
ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah 
dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi-- karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal 
dan peratap- peratap berkeliaran di jalan, 6 sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas 
dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas 
sumur, 7 dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang 
mengaruniakannya. 8 Kesia- siaan atas kesia- siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah 
sia-sia.

KAMIS PENGKHOTBAH 12:9-12 (TB)
9 Selain Pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia 
menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. 10 Pengkhotbah berusaha mendapat kata- 
kata yang menyenangkan dan menulis kata- kata kebenaran secara jujur. 11 Kata- kata orang 
berhikmat seperti kusa dan kumpulan- kumpulannya seperti paku- paku yang tertancap, 
diberikan oleh satu gembala. 12 Lagipula, anakku, waspadalah! Membuat banyak buku tak 
akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan.

JUMAT PENGKHOTBAH 12:13-14 (TB)
13 Akhir kata dari segala yang didengar ialah:takutlah akan Allah dan berpeganglah pada 
perintah- perintah- Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14 Karena Allah akan 
membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, 
entah itu baik, entah itu jahat.
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Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

130 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 8

Pengkotbah 11:5-10
Pengkotbah 11:8

Selasa



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 131MinggU 8

Selasa



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

132 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 8

Pengkotbah 12:1-8
Pengkotbah 12:1-2

Rabu



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 133

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 8

Rabu



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

134 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 8

Pengkotbah 12:9-12
Pengkotbah 12:11

Kamis



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 135MinggU 8

Kamis



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

136 LoveGodGreatly.com

Bacaan Dari:
Soap:

MinggU 8

Pengkotbah 12:13-14
Pengkotbah 12:13-14

Jumat



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan 
hari ini.

LoveGodGreatly.com 137

- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

MinggU 8

Jumat



LoveGodGreatly.com138 MinggU 8

1. Hidup itu tidak pasti menurut Pengkhotbah bab 11, jadi bagaimana seharusnya kita hidup?

2. Mengapa Salomo menekankan kenyataan bahwa kita harus mengingat Tuhan dalam masa muda 
kita? (Pengkhotbah 12:1)

3. Dalam keseluruhan kitab Salomo, mengapa Salomo mengatakan hidup itu sia-sia?

4. Apa yang membuat hidup kita berarti?

5. Apa yang seharusnya menjadi perhatian utama kita? 

Pertanyaan refleksi



139LoveGodGreatly.com MinggU 8

Renungan


