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Bagaimana cara membaca renungan ini?  
1. Adik– adik siapkan dulu Alkitab, buku re-

nungan dan alat tulis dan carilah tempat yang 

tenang.  

2. Sebelum mulai membaca, adik-adik berdoa 

terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan agar 

adik-adik  mengerti ayat tersebut.  

3. Buka Alkitab sesuai dengan ayat yang tertera 

pada renugan hari itu, jika mau, adik-adik boleh 

menandai ayat tersebut dengan alat tulis adik-

4. Renungkan ayat Alkitab hari ini di-

bantu dengan membaca penjelasan pada 

buku renungannya.  

5. Jika telah selesai, berdoalah kem-

bali seperti contoh pada buku renun-

gan, namun adik-adik juga boleh ber-

doa menggunakan kata-kata sendiri.  
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Adik-adik tahu singa khan? kalian takut nggak 
kalau ada singa yang berkeliaran di sekitar rumah 
kita ..? Kalau singa yang ada di dekat kita badannya 
kecil , apa adik-adik yakin bisa mengalahkannya? 
Mungkin sebagian dari kita bisa lawan & pukul 
dengan mudah, hiaaatt... Bukk!! Kalah deh! Hmm, 
tapi mungkin saja, sebagian dari kita malah lari waktu 
ngeliat singa walaupun singa itu kecil.. Kan walaupun 
kecil, tetep aja dia punya gigi yang tajam..Wah, 
apalagi kalau singa besar ya?? Bisa-bisa malah kita 
langsung dikejar-kejar untuk diterkam dan dimakan. 
Wah, bahaya tuh!  
Kalian tau nggak, Firman Tuhan bilang…iblis itu iblis itu iblis itu iblis itu 
seperti singa yang sedang berjalan di sekeliling kita seperti singa yang sedang berjalan di sekeliling kita seperti singa yang sedang berjalan di sekeliling kita seperti singa yang sedang berjalan di sekeliling kita 
dan  berusaha menggoda kita,dan  berusaha menggoda kita,dan  berusaha menggoda kita,dan  berusaha menggoda kita, ia bisa menggoda kita 
dengan berbagai cara, bisa seperti singa yang kecil, 
atau singa besar..Nah, makanya kita harus lawan 
godaan iblis, gimana sih cara lawan iblis..? Tentu saja, 
caranya kita harus punya iman yang teguh kepada 
Tuhan Yesus. (Wn) 

Singa 1 Pet 5:81 Pet 5:81 Pet 5:81 Pet 5:8----9a9a9a9a    

DoaDoaDoaDoa: Bapa yang
 baik, aku mau punya 

iman yang selalu k
uat…tolong aku 

Tuhan Amin.. 

Senin, 4 Agustus 2008 
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Mungkin kadang-kadang kita merasa Tuhan nggak 
pernah bantuin kita waktu kita ada masalah. Misalnya, 
waktu kita nggak bisa ngerjain soal matematika, ”wahh.. 
kenapa  soal yang ini  sulit sekali ya? padahal tadi udah 
diajarin Bu Guru, tapi ko nggak bisa terus?”?”?”?”            
Kayanya Tuhan ngebiarin kita untuk menyelesaikan 
masalah itu sendirian. Atau mungkin kita merasa 
Tuhan nggak mendengar permohonan kita. ””””Tuhan, 
aku sudah berdoa tiap malam, tapi kenapa, Tuhan 
belum jawab?” Wah, sebenarnya, apa sih yang 
membuat Tuhan seolah-olah jauh dan tidak 
mendengar doa kita? Ternyata adik-adik, 

penyebabnya adalah kejahatan dan dosa 
kita, dosa itu bisa memisahkan kita dosa itu bisa memisahkan kita dosa itu bisa memisahkan kita dosa itu bisa memisahkan kita 
dengan Tuhan dengan Tuhan dengan Tuhan dengan Tuhan sehingga membuat kita 
jauh dari Tuhan. Mulai sekarang, kita 
jauhi dosa yuk! Supaya Tuhan bisa 
mendengar setiap permintaan kita.(Nv) 

 

Dosa…? No
 Way! 

Yesaya 59:1Yesaya 59:1Yesaya 59:1Yesaya 59:1----2222    

DoaDoaDoaDoa: Tuhan Yesus 
aku mau jauhi semua 

yang nggak berken
an dihadapanMu. 

Tolong kuatkan ak
u ya Tuhan. Amin 

Selasa, 5 Agustus 2008 
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Kadir seorang anak yang sangat baik..ia punya 
sahabat yang bernama Miska. Miska seorang 
perempuan yang sangat cantik dan ia punya badan yang 
tinggi. Kebiasaannya suka memakai sepatu atau sandal 
yang agak tinggi. Kalian tau nggak banyak orang yang 
ingin punya badan yang tinggi, banyak orang juga ingin 
agar bisa sekolah setinggi-tingginya, banyak orang juga 
yang ingin punya rumah yang tinggi / bertingkat. Tetapi 
ingat lho, tidak semua yang  ’tinggi’  itu baik... Contohnya 
“ TINGGI HATI TINGGI HATI TINGGI HATI TINGGI HATI “  semua orang tentu nggak suka jika 
melihat salah satu teman kita tinggi hati. Begitu juga 
dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus 
tidak suka dengan orang yang tinggi tidak suka dengan orang yang tinggi tidak suka dengan orang yang tinggi tidak suka dengan orang yang tinggi 
hati.. hati.. hati.. hati.. Adik-adik mau kan belajar untuk 
tidak tinggi hati? (Wn) 

Rabu, 6 Agustus 2008 

Tinggi Amsal 16 : 5Amsal 16 : 5Amsal 16 : 5Amsal 16 : 5    

Doa: Doa: Doa: Doa: Bapa yang baik, aku 
mau belajar untuk tidak 
tinggi hati, bantu aku ya 

Tuhan .. Amin 
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O I D I O U Y I J U O Q A 
W K A S I H U O T I K H M 
G E M U O Y G Y K H G A A 

O M A K E S A B A R A N H 

L U I A E E P H T L U L R 
H R S C O B T P K R N K G 
Q A E I P L A T T N P N M 
O H J T L L P I O P O G L 
W A A A P R T L K P P M E 
Q N H G G K P T E A M G G 
K I T P R W  K T S T N M M 
P O E P L H  O  K E  R A   H I  
O L R W A A P T T E R P R 
 O  K A  E  L W  H   K I R I S E 
N K E W K K I O A N K E W 
N D R E E P O K A N D R E 
I H I P G O L T N I H I P 

KUIS  

Adik-adik ingat, apa saja Buah Roh 

itu? Nah,, ayoo, kalau lupa, coba lihat 

pada Galatia 5: 22-23. Sudah dibaca?  

Sekarang, ayo temukan 7 dari 9 Buah 

Roh yang disebutkan dalam Alkitab!  

Selamat mencari! 
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Titin seorang anak Tuhan yang setia pada Tuhan 
Yesus, di sekolah Titin punya seorang teman yang 
agak aneh, temannya itu cepat marah dan suka 
menyendiri. Suatu ketika guru memberi tugas 
kelompok dan betapa kagetnya Titin karena ternyata 
dia satu kelompok dengan temannya itu. Titin 
bingung.. Akhirnya Titin pura-pura senang ada dalam 
kelompok itu. Padahal dalam hatinya Titin tidak 
senang!  Adik-adik itu adalah contoh yang tidak 
baik… Seharusnya kalau kita mengerjakan sesuatu, 
kita tidak boleh pura-pura suka  mengerjakannya atau  
kita pura-pura mengasihi orang lain, padahal kita sebel 
dengan orang itu.  Kita ngga boleh ber pura-pura! 
karena walaupun dihadapan manusia kita bisa pura-
pura, tapi di hadapan Tuhan tidak. Yuk kita 
mengasihi dan mengerjakan sesuatu dengan 

tulus…! (Wn) 

Doa: Doa: Doa: Doa: Tuhan Yesus yang sangat 
baik, ajar aku untuk bisa 
mengerjakan sesuatu dan 

mengasihi orang lain dengan 
tidak pura pura.  Amin 

Pura-Pura
 Roma 12:9 

Kamis, 7 Agustus 2008 
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“Kak, temenin dong, aku mau ke kamar mandi, ta-
kut ni, sendirian..”   wah, ternyata Bayu takut kalau ke 
kamar mandi sendirian, bagaimana dengan Sisil, 
apakah ia takut juga? “ jangan dimatikan lampunya! 
Sisil takut gelap..nanti ada hantu, hiiii..!!”  wah, tern-
yata Sisil juga takut!! Tapi bukan takut ke kamar 
mandi sendirian seperti Bayu, Sisil takut kalau lampu 
kamarnya dimatikan.. Adik-adik, seharusnya Bayu 
dan Sisil tidak perlu takut.. apalagi takut hantu.  
Firman Tuhan bilang, ”Tuhan memberikan kepada Tuhan memberikan kepada Tuhan memberikan kepada Tuhan memberikan kepada 
kita bukanlah roh ketakutan..” kita bukanlah roh ketakutan..” kita bukanlah roh ketakutan..” kita bukanlah roh ketakutan..” kalau adik-adik takut , 
adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan dan minta 
supaya Tuhan menolong dan menghilangkan rasa 

takut kita. Nah, coba perhatikan ayat 
pada 1 Yoh 4:4b,1 Yoh 4:4b,1 Yoh 4:4b,1 Yoh 4:4b, Roh Tuhan yang ada 

dalam hidup adik-adik lebih besar dari roh-roh 
di dunia ni. Jadi adik-adik juga harus percaya 

kalau kita ini lebih besar dan berkuasa dari si iblis 
karena kita ini anak Tuhan dan Tuhan bersama 
dengan kita. (Iv) 

DoaDoaDoaDoa: Tuhan jadikan aku anak yang berani karena aku 
tahu kalau Roh di dalamku lebih besar dari roh yang ada di 

Jangan takut! 
2 Tim 1:7a2 Tim 1:7a2 Tim 1:7a2 Tim 1:7a    

Jumat, 8 Agustus 2008 
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Adik-adik Allah kita itu adalah Allah yang Maha 
Baik loh…Burung pipit yang sangat kecil saja Tuhan 
perhatikan. Dia tidak mau ciptaanNya tidak 
terpelihara, apalagi kita manusia, begitu berharga 
dimataNya. Dia pasti memperhatikan semua 
kebutuhan kita.  
Adik-adik ingat lagu burung pipit yang biasa adik-
adik nyanyikan? Coba adik-adik nyanyikan! 
 
 
 
 
 
 
Ya…begitulah Allah kita, burung pipit yang tidak 
menabur aja Dia beri makan, apalagi kita yang dapat 
bekerja, pasti Tuhan lebih memberkati dan 
menyayangi kita. (Iv) 

Kita disayang Loh!! 
Matius 10: 29Matius 10: 29Matius 10: 29Matius 10: 29----31313131    

Sabtu, 9 Agustus 2008 

DoaDoaDoaDoa: Tuhan terima kasih, karena 
Tuhan begitu menyayangi kami 

anak-anakMu. Amin  

””””Burung pipit, tidak menabur, tapi 
Tuhan bri makan... Bunga bakung, 
tidak memintal, tapi Tuhan dandani! 
Terlebih Aku anak-anakNya, pasti 
Tuhan plihara....”     
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Rini baru pindah di rumah barunya. Rumahnya bagus 
dan besar. Saat pagi hari Rini dan mamanya berjalan-
jalan di sekitar komplek rumahnya. Rini bertanya, “ Ma, 
kenapa rumah kita harus dipasang pagar ? Padahal 
rumah tetangga ada yang tidak dipagar.” Mamanya 
menjawab “Rini, pagar itu sangat perlu supaya orang-
orang  jahat susah memasuki rumah kita.” 
“ oh begitu ya ma” kata Rini. 
Adik-adik ternyata bukan hanya rumah yang bisa 
dipasang pagar. Tetapi kita semua anak-anak yang 
hidup sesuai dengan Firman Tuhan pun, dipagari oleh 
Tuhan. Setiap saat Tuhan memagari kita seperti 

perisai supaya kuasa kejahatan tidak 
masuk dalam hidup kita asalkan adik-

adik selalu dekat dengan Tuhan.
(Fn) 

Pagar 
Mazmur 5 : 13Mazmur 5 : 13Mazmur 5 : 13Mazmur 5 : 13    

Minggu, 10 Agustus 2008 

Doa: Doa: Doa: Doa: Tuhan Yesus, ter-
ima kasih karena Engkau 
senantiasa memagari aku 

dengan anugrahMu. 
Amin. 
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Adik-adik pernah lihat anak kangguru dalam 
kantung perut ibunya? Sang Ibu kangguru menjaga 
anaknya dengan meletakkan anaknya di dalam 
kantung di perutnya sambil melompat-lompat 
mencari makan. Itulah keunikan binatang kangguru,  
ia punya kantung di perutnya tempat ia meletakkan 
anaknya setelah anaknya lahir.  Jadi dengan 
demikian, Sang Ibu dapat berada di dekat anaknya 
dan menjaga anaknya. Begitu juga dengan kita, kita 
ini seperti anak kangguru dalam kantung perut 
Tuhan Yesus. Di manapun, kapanpun, ia 
selalu bersama kita . Dan kita akan aman 
bersamaNya karena Dia memang selalu 
ada buat kita dan menyertai 
kita di manapun kita 
berada. (Na) 

Doa: Doa: Doa: Doa: Tuhan, aku percaya 
Engkau menyertai aku di 

manapun aku berada. Amin 

Kangguru  
Ulangan 31:6 Ulangan 31:6 Ulangan 31:6 Ulangan 31:6     

Senin, 11 Agustus 2008 
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Kalau kita bicara tentang batu karang, orang-orang 
Israel pada zaman dahulu belajar dari pengalaman 
mereka selama hidup di padang gurun. Adik-adik tau, 
batu karang bukanlah hanya sebongkah batu.  Tetapi 
batu karang dapat berfungsi sebagai tempat per-
lindungan dari badai yang seringkali datang tiba-tiba, 
dapat berfungsi sebagai tempat berteduh dari senga-
tan matahari dan juga berguna sebagai tempat per-
lindungan dari musuh.  
Nah, tahukah adik-adik, kalian juga punya batu karang 
yang teguh, tempat perlindungan yang kuat, yaitu Tu-
han Yesus. Hanya dekat Allah saja kita merasa Hanya dekat Allah saja kita merasa Hanya dekat Allah saja kita merasa Hanya dekat Allah saja kita merasa 
tenang karena Tuhanlah gunung batu dan keselama-tenang karena Tuhanlah gunung batu dan keselama-tenang karena Tuhanlah gunung batu dan keselama-tenang karena Tuhanlah gunung batu dan keselama-

tan kitatan kitatan kitatan kita. Untuk itu, marilah adik-adik 
tetap berlindung pada Tuhan, masalah 
apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu 
takut, karena Yesus sebagai batu 

karang kita selalu siap menolong kita. (Rb) 

Batu Karang
 
Matius 62:2-3 

Selasa, 12 Agustus 2008 

Doa: Doa: Doa: Doa: Tuhan, aku tidak takut, karena 
Engkaulah batu karangku tempat 
perlindunganku yang teguh. Amin 
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Rudolf : Ded, katanya kamu ikut 
pertukaran pelajar?  

Dedi : iya.. 
Rudolf : Wah,hebat juga dong.. 
Dedi : Ah..nggak jugalah.. 
Rudolf : Lho, emangnya kenapa?  
Dedi : Soalnya Indonesia kirim 

saya ke India, tapi  India 
malah kirim  sapi ke Indo-
nesia..   

Pertukaran Pelajar 

Membersihkan Kulkas 

Pada suatu sore, seorang 
nyonya pulang ke rumahnya 
dan bertanya kepada pembantu 
barunya, ”Apa kamu sudah 
mem bers ih ka n ku lk a s?” .  
“Sudah, Bu, dan semuanya enak
-enak,” jawabnya.. 
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Adik-adik apakah kalian pernah dibenci oleh seseo-
rang? Atau apakah adik-adik pernah disakiti oleh teman 
kalian? Jika ada yang membenci atau menyakiti adik-
adik, mungkin ia ingin iri dengan kepintaran adik-adik 
atau mungkin memang adik-adik yang punya kesalahan. 
Nah kalau ternyata adik-adik yang bersalah segeralah 
minta maaf . Jangan gengsi ya.. Namun yang pasti, jan-
gan sedih jika ada yang membenci kalian. Ingatlah, dalam 
Yohanes 15:18, dulu Tuhan Yesus pun pernah terlebih 
dahulu dibenci. Namun intinya, jika ada yang membenci 
kalian, adik-adik jangan balas membenci ya! Kita harus Kita harus Kita harus Kita harus 
berusaha menyayangi semua orang, termasuk dengan berusaha menyayangi semua orang, termasuk dengan berusaha menyayangi semua orang, termasuk dengan berusaha menyayangi semua orang, termasuk dengan 

orang yang membenci kita. orang yang membenci kita. orang yang membenci kita. orang yang membenci kita. 
Dengan demikian berarti kita 
berusaha menciptakan hidup 
rukun  dan damai, dan Tuhan 
Yesus pasti akan senang 
melihatnya. (Fl) 

Sayang Semua Orang  

Doa: Doa: Doa: Doa: Tuha
n Yesus aja

r aku me-

maafkan kes
alahan ora

ng lain dan
 

menyayangi
 semua orang. 

Amin  

Ibrani 12:14a 

Rabu, 13 Agustus 2008 



15 

Adi:  “ Pa kenapa sih setiap papa abis gajian, papa 
 selalu masukin uang dalam amplop terus. Papa 
 masukin di kotak yang tulisannya 
 “PERPULUHAN”. Apaan sih itu pa?”  
Papa: “ Begini Adi, kalau kita dapat berkat dari 
 Tuhan misalnya papa gajian, nah didalam 
 uang gajian itu ada miliknya Tuhan yaitu, 
 sepuluh persennya. Misalnya Adi diberi uang 
 jajan Rp 1000, Nah didalam uang 1000 itu, 
 900 milik Adi dan 100 nya milik Tuhan. Dan 
 uang yang 100 harus Adi masukan kedalam 
 kotak “PERPULUHAN” itu.” 
Adi: “oh.. begitu ya,Pa.. Pa, Adi mau belajar kasih 
 milik Tuhan ah,”  
Papa: “ya itu sangat bagus Adi, kalau Adi 
 mengembalikan milik Tuhan, maka Tuhan 
 akan memberkati Adi” 
Nah adik-adik, kalau adik-adik juga mau diberkati, 
adik-adik harus belajar mengembalikan milik Tuhan mengembalikan milik Tuhan mengembalikan milik Tuhan mengembalikan milik Tuhan 
yaitu 10 persen dari berkat yang kita terima. yaitu 10 persen dari berkat yang kita terima. yaitu 10 persen dari berkat yang kita terima. yaitu 10 persen dari berkat yang kita terima. Adik-
adik mau kan ? (Fn) 

Milik Tuhan Maleaki 3:10Maleaki 3:10Maleaki 3:10Maleaki 3:10    

Kamis, 14 Agustus 2008 

Doa: Doa: Doa: Doa: Bapa tolong aku supaya mau belajar 
untuk mengembalikan milik Tuhan dengan 
setia. Terima kasih Tuhan. Amin 



Adik-adik, pernahkah kalian menabur benih tanaman di 
halaman rumahmu? Kalau kalian menabur jeruk, pasti 
yang tumbuh pohon jeruk kan? Tidak mungkin ya, kalau 
kita menabur benih jeruk yang tumbuh adalah pohon 
mangga atau pisang. Demikian juga dengan kehidupan 
kerohanian  kita, apa yang kita tabur, itulah yang kita 
tuai. Jadi, adik-adik harus selalu hati-hati dengan apa 
yang kita lakukan dan jangan bosan atau berhenti 
melakukan kebaikan sekalipun kita harus melakukannya 
kepada orang lain yang membenci kita.  
Ingat adik-adik, setiap perbuatan baik yang sudah kita perbuatan baik yang sudah kita perbuatan baik yang sudah kita perbuatan baik yang sudah kita 
lakukan, tidak akan berlalu dengan sialakukan, tidak akan berlalu dengan sialakukan, tidak akan berlalu dengan sialakukan, tidak akan berlalu dengan sia----sia sia sia sia tapi pasti 
mendapat balasan berlipat ganda dari Tuhan. Kalau biji 
jeruk yang kita tanam tumbuh menjadi pohon jeruk, maka 
pasti buahnya tidak akan satu, tapi banyak. Demikian 

juga kehidupan kita, kita akan selalu menuai kita akan selalu menuai kita akan selalu menuai kita akan selalu menuai 
banyak dari apa yang kita tabur. banyak dari apa yang kita tabur. banyak dari apa yang kita tabur. banyak dari apa yang kita tabur. Ayo adik-

adik, mulai hari ini kita berlomba menabur 
kebaikkan!!(Rb) 
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Menabur 

Jumat, 15 Agustus 2008 

Gal 6: 7Gal 6: 7Gal 6: 7Gal 6: 7----1
0101010    

DoaDoaDoaDoa: Bapa ajar aku untuk menabur ke-
baikkan, di manapun aku berada. Amin 



17 Tahukah kamu ? 

Burung Hantu dapat melihat ke berbagai arah tanpa 

menggerakkan tubuhnya. Kepalanya seolah-olah da-

pat berputar. Ini karena burung hantu memiliki tulang 

leher yang jumlahnya 2 kali lipat jumlah tulang leher 

manusia. Leher burung hantu tersusun 

dari 14 tulang, sedangkan leher manusia 

hanya tersusun dari 7 buah tulang. Oleh 

karena itulah, kepalanya dapat menoleh 

dengan mudah tanpa perlu menggerakkan 

tubuhnya. Namun, putaran maksimum 

yang dapat dilakukannya hanyalah 270o  

ke berbagai arah.  

LEHER BURUNG HANTU 

Para penemu pendahulu, mencoba 

membuat kendaraan yang berjalan 

sendiri dengan tenaga angin atau sembu-

ran uap. Tetapi akhirnya, pada tahun 

1769, Nicolas-Joseph Cugnot membuat 

mobil pertama dalam sejarah. Mobil 

tersebut beroda tiga, dengan bahan 

bakar berupa batu bara. Kecepatannya 

hampir 5 km per jam. Pada perjalanan 

pertama, kendaraannya menabrak tembok hingga 

roboh, itulah kecelakaan mobil pertama di dunia.  

MOBIL PERTAMA 
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Sahabat yang 
Selalu 

Bekerjasama  

Adik-adik tau cerita tentang Nabi Nehemia yang 
bertekad membangun kembali Tembok Yerusalem? Adik
-adik bisa membacanya pada Kitab Nehemia 1-4. Waktu 
itu sebenarnya Nehemia sudah sangat enak tinggal di 
istana. Tidak ada orang yang berani berbuat jahat 
kepadanya karena dia dilindungi oleh Raja. Tetapi 
Nehemia mau pergi ke Yerusalem untuk menolong teman-
teman dan saudara-saudaranya, padahal Yerusalem 
sangat jauh dari rumahnya. Nehemia mau memperhatikan 
keperluan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Ia 
datang ke Yerusalem untuk membangun tembok yang 
tinggi dan membuat pintu gerbang yang besar. Itu 
bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi oleh karena Tetapi oleh karena Tetapi oleh karena Tetapi oleh karena 
mereka rajin dan bekerja sama maka pekerjaan yang mereka rajin dan bekerja sama maka pekerjaan yang mereka rajin dan bekerja sama maka pekerjaan yang mereka rajin dan bekerja sama maka pekerjaan yang 

susah dapat dikerjakan susah dapat dikerjakan susah dapat dikerjakan susah dapat dikerjakan 
dengan baik. dengan baik. dengan baik. dengan baik. Ayo, kita belajar 
untuk saling tolong-menolong 
dengan orang lain. (Fl) 

Galatia 6:2aGalatia 6:2aGalatia 6:2aGalatia 6:2a    

Doa: Doa: Doa: Doa: Bapa berikan aku hati untuk 
selalu memperhatikan dan 
menolong orang lain. Amin 

Sabtu, 16 Agustus 2008 



Merdeka!!! ”Tujuh belas Agustus tahun Empat lima.. 
Itulah hari kemerdekaan kita..” Tentu adik-adik tau lagu 
itu, itu lagu wajib yang sering dinyanyikan saat kita 
memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Biasanya 
saat Tujuh Belasan, kita mengikuti berbagai macam 
lomba di sekitar tempat tinggal kita. Ada balap karung, 
lomba makan kerupuk, dan lain-lain. Kita bergembira 
bersama teman-teman yang lain. Namun sering kali, kita 
sebagai anak-anak Tuhan melupakan sesuatu saat 
memperingati Hari kemerdekaan. Sering kali kita lupa 
berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan kota kita. 
Inilah saatnya adik-adik sebagai anak Tuhan berdoa 
untuk keselamatan bangsa ini. Adik-adik harus percaya 
bahwa doa adik-adik mampu mengubahkan keadaan 
negeri dan kota ini.  Tidak ada yang tidak mungkin saat 
adik-adik mau berdoa dengan sungguh-sungguh untuk 
Bangsa Indonesia. Ayo, kita ubah keadaan bangsa ini 
lewat doa-doa kita! (Na) 
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Merdeka! 

Minggu, 17 Agustus 2008 

Doa: Doa: Doa: Doa: Tuhan, terima kasih untuk penyertaan 

Tuhan selama 53 tahun Bangsa Indonesi
a mer-

deka. Aku berdoa untuk kesejahter
aan bangsa 

ini, kiranya kasih Tuhan sen
antiasa menyertai 

negeri kami selama-lamanya. Amin  

Yeremia
 29:7

Yeremia
 29:7

Yeremia
 29:7

Yeremia
 29:7    



Tuhan Allah telah mem-
berikan kepadaku  

Lidah seorang murid 
Supaya dengan perkataan 

aku dapat memberi  
semangat baru 

Kepada orang yang  
letih lesu 

Setiap pagi ia mempertajam 
pendengaranku  

Untuk mendengar seperti 
seorang murid 

 

Yes 50:4 


