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1. Adik– adik siapkansiapkansiapkansiapkan dulu Alkitab, buku renungan buku renungan buku renungan buku renungan dan alat 
tulis dan carilah tempat yang tenang.  

2. Sebelum mulai membaca, adik-adik berdoaberdoaberdoaberdoa terlebih 

dahulu, minta pimpinan Tuhan agar adik-
adik boleh 

mengerti ayat tersebut.  

3. Buka Alkitab Buka Alkitab Buka Alkitab Buka Alkitab sesuai dengan ayat yang tertera pada 
renugan hari itu, jika mau, adik-adik boleh menandai ayat 

tersebut dengan alat tulis adik-adik.  

4. RenungkanRenungkanRenungkanRenungkan ayat Alkitab hari ini dibantu dengan mem-baca penjelasan pada buku renungannya.  

5. Jika telah selesai, berdoalah kembaliberdoalah kembaliberdoalah kembaliberdoalah kembali seperti contoh 
pada buku renungan, namun adik-adik juga boleh berdoa 

menggunakan kata-kata sendiri.  

Bagaimana  

cara mem-

baca  

renungan 

ini?  2 



 Amsal 22 : 4 
Adik-adik alangkah senang dan bahagianya kita bisa 
menjadi anak Tuhan. Tuhan begitu baik dan begitu be-

sar kasihNya bagi kita anak-anakNya, 
hanya dengan berbuat dan bersikap 
RENDAH HATI dan TAKUT AKAN 
TUHAN, maka kita akan mendapat-
kan hadiah yang begitu banyak yaitu 
KEKAYAAN, KEHORMATAN dan KE-
HIDUPAN. Nah mulai hari ini adik-

adik belajarlah untuk menjadi anak 
yang selalu rendah hati kepada semua 
orang dan takut akan Tuhan, maka 
semua hadiah diatas akan menjadi 
milik adik-adik. (Neng) 

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Tuhan tolong ubah kami menjadi anak yang 

selalu rendah hati serta takut akan Engkau 

selamanya. Amin  

Senin, 2 Maret 2009 3 

Hadiah, hadiah dan hadiah  



 

4 Selasa, 3 Maret 2009 

Cari Perbedaan dua Cari Perbedaan dua Cari Perbedaan dua Cari Perbedaan dua 
gambar ini yah...gambar ini yah...gambar ini yah...gambar ini yah...    

Janganlah kamu menjadi serupa dengan 
dunia ini, tetapi berubahlah oleh           

pembaharuan budimu, sehingga kamu  da-
pat membedakan manakah kehendak Al-
lah: apa yang baik, yang berkenan kepada 

Allah dan yang sempurna. 

Roma�1��:��Roma�1��:��Roma�1��:��Roma�1��:������



 

Wah, beberapa hari ini sering banget ya, turun hujan 
di sore hari.. Bahkan kadangkala sangat deras. Per-
nahkah adik-adik mencoba menghitung banyaknya 
tetes air hujan yang jatuh ke tanah? Hmm..pasti ra-
tusan!lebih.. Itulah kasih Kristus. Bahkan sampai kita 
tak mampu menghitungnya. karena banyaakkkk 
sekali! Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lau-
tan.. Mungkin adik-adik belum terlalu mengerti 
sekarang, tapi tanamkanlah dalam hati adik-adik 
bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik. 
(Na)   

Tik..Tik..Bunyi Hujan 

Efesus 3: 8 

Doa: Tuhan, aku percaya bahwa 

Engkau sangat mengasihi aku. Dan 

aku berterimakasih karena kasi-

hMu yang begitu besar untuk aku. 

Amin 

5 Rabu, 4 Maret 2009 



 

6 Kamis, 5 Maret 2009 
Lukas 9 : 10-17 

Yesus memberi makan 5000 orang 



 

7 Jumat, 6 Maret 2009 

1 Korintus 3:16     1 Korintus 3:16     1 Korintus 3:16     1 Korintus 3:16     
Mazmur 119:9Mazmur 119:9Mazmur 119:9Mazmur 119:9        

Adik-adik apa yang terjadi kalau rumah sudah lama tidak 
dibersihkan? Pastinya kotor dan tidak enak untuk ditempati 
karena banyak kuman dan kotoran. Nah, hari ini Firman Tu-
han bilang kalau kita ini bait Allah atau rumah Tuhan. Jadi 
Tuhan tinggal dalam kita dong..!! Tapi apa bait Allahnya ser-
ing dibersihkan sama adik-
adik?? Gimana caranya ya..? 
Gampang kok, kita ber-
sihkan dengan Firman Tuhan, 
supaya bait Allahnya tidak 
jadi kotor dan dipenuhi sama 
kuman-kuman nakal alias si 
iblis. Makanya ayo kita rajin 
baca Firman setiap hari dan 
jangan lupa melakukannya 
juga, supaya Tuhan betah 
tinggal dalam kita. (yL) 

Doaku Hari ini:::: 
Tuhan aku mau belajar menjaga hidupku tetap bersih Tuhan aku mau belajar menjaga hidupku tetap bersih Tuhan aku mau belajar menjaga hidupku tetap bersih Tuhan aku mau belajar menjaga hidupku tetap bersih 

dihadapanMu Tuhan. AmindihadapanMu Tuhan. AmindihadapanMu Tuhan. AmindihadapanMu Tuhan. Amin    

Bersih-b
ersih     



 

8 Sabtu, 7 Maret 2009 

Bukan ________ yang memilih 
________ tetapi ________lah 
yang memilih ________. Dan 
________ telah menetapkan 
________, supaya ________ 
pergi dan menghasilkan buah dan 
buahmu itu tetap, supaya apa yang 
________ minta kepada Bapa 
dalam nama−Ku, diberikan−Nya 
kepadamu. 

Ini ada surat dari Tuhan untuk kamu…. Mau tahu apa 
isinya?? Coba deh buka Alkitabmu di  

Yohanes 15 : 1615 : 1615 : 1615 : 16.  
Tapi setiap kata “kamu” diganti dengan nama adik-
adik sedangkan setiap kali ada kata “Aku” diganti den-
gan kata Yesus. Dicoba yah…!!! 



 
2 Petrus 3:9  

9 

Tidak lalai 
    

Doaku Hari ini: 
Ya Bapa, ajar kami untuk senantiasa 
berharap hanya kepadaMu. Amin 

Sebelum kenaikan kelas mama janji 
pada Jesica kalau Jesica naik kelas 
mama akan memberi hadiah. Tetapi 
setelah Jesica naik kelas, hadiah itu 
tidak pernah diterima Jesica karena 
mama lupa akan janjinya. 
Adik-adik terkadang manusia bisa 
lupa akan janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah lalai 
dengan semua yang telah Dia janjikan dalam Fir-
manNya. Kita boleh berharap pada janji orang tua, 
teman atau saudara, tetapi lebih berharaplah pada 
janji-janji Tuhan yang selalu ditepatiNya.     

Minggu, 8 Maret 2009 



 

10 Senin, 9 Maret 2009 

Percayalah kepada Tuhan dengan 
segenap hati ________, dan 
janganlah bersandar kepada 

pengertian ________ sendiri. 
Akuilah ________ dalam segala 

laku ________ maka 
________ akan meluruskan 

jalan ________ 

Ayo coba isi titik-titik dibawah ini. Caranya ganti 
setiap  kata “mu” dengan nama adik-adik sedang-
kan kata “Dia atau Ia” diganti dengan kata Yesus. 
Coba adik-adik lihat di  

Amsal 3 : 53 : 53 : 53 : 5−−−−6666 



 

11 

Adik-adik pasti pernah merasa kuatir bukan? Segala 
kekuatiran tidak akan pernah menolong menyelesai-
kan masalah dan sadarilah bila kekuatiran yang ber-
lebihan dapat dipakai setan/Iblis untuk menjajah 
hidupmu, sehingga akhirnya adik-adik akan kehilangan 
damai sejahtera yang Tuhan sudah 
sediakan buat adik-adik. Jika 
hubungan adik-adik selalu akrab 
dengan Tuhan maka tidak ada 
yang perlu dikuatirkan lagi karena 
semuanya sudah disediakan Tuhan 
bagi orang yang mengasihi Dia dan 
Tuhan senantiasa memelihara adik-
adik. (Neng) 

1 Petrus 5:7 

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Tuhan terima kasih untuk semua yang telah Engkau 
sediakan. Ajar kami untuk tidak kuatir lagi ya Bapa. 
Amin 

Tuha
n sel

alu  

meme
lihar

a kit
a  

Selasa, 10 Maret 2009 



 

12 Rabu, 11 Maret 2009 

JAUHILAH  YANG  JAHAT   
 _  _  _  _  _   _   _  _      _  _  _  _      _   _  _  _   _  
DAN  LAKUKANLAH  YANG 
 _  _  _       _  _  _   _  _   _  _  _   _  _      _  _  _  _          
BAIK   MAKA   ENGKAU  
 _  _  _  _          _  _  _  _         _ _   _  _  _   _   
AKAN  TETAP   TINGGAL 
 _  _   _  _      _   _  _  _  _         _  _   _  _  _  _  _  
UNTUK   SELAMA  
 _  _  _   _  _         _ _  _  _   _  _   
LAMANYA 
 _  _  _  _  _   _  _  

  A        B        C  D        E         F        G        H        I          J       

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

  U        V       W        X        Y        Z  
 

U V W X Y Z  

Ayo kita pecahkan kata sandinya…!!! 



 

Adik-adik ingat bagaimana Tu-
han menciptakan langit? Ia men-
ciptakan langit melalui kuasa 

FirmanNya. Waktu Tuhan berkata, “Jadilah 
langit!” maka terjadilah langit. Wah, betapa 
berkuasanya kata-kata yang keluar dari mulut Al-
lah! Coba sekarang adik-adik lihat ke langit! Apa 
yang kalian lihat? Terkadang berwarna biru muda, 
kadang biru tua, orange, lalu ada awan putih di 
tengahnya. Perhatikan bentuk awan itu. Kadang 
seperti gambaran kuda berlari, bulatan kecil atau 
hanya goresan putih di langit. Betapa kreatifnya 
Allah kita, menciptakan warna langit dan bentuk 
awan yang bermacam-macam. Melalui keindahannya 
itulah, langit menceritakan kemuliaan Allah. Kita 
pun bisa menceritakan kemuliaan Allah melalui per-
kataan dan hidup benar sesuai Firman Tuhan(Na) 

Doa: Tuhan, aku mau belajar menceritakan 

kemuliaan Allah lewat perkataan dan se-

luruh hidupku. Amin 

Langit 

Mazmur 19:2 

13 Kamis, 12 Maret 2009 



 

14 Jumat, 13 Maret 2009 

Yesus menyucikan Bait Allah 

Matius 21 : 12-17 



 

Adik-adik sekarang kita mau belajar bagaimana 
supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa ber-
tumbuh dalam pengiringan kita kepada Tuhan 
seperti Firman Tuhan yang kita baca dii atas. 
1. Kita tingkatkan IMAN PERCAYA kita kepada 
Tuhan supaya Tuhan mau tambahkan dan 

teguhkan iman percaya kita dan kita akan bertumbuh. 
2. Kita tingkatkan DOA kita. Semakin sering kita berdoa 
semakin kita akan mengenal lebih dekat lagi kepada Tuhan 
dan jangan pernah lelah berdoa supaya bisa bertumbuh. 
3. Kita tingkatkan KASIH kita. Kasih kepada Tuhan dan 
kasih kepada sesama, maka kita akan bertumbuh. kita 
undang kehadiran ROH KUDUS di dalam hidup kita agar 
kita dapat mengenal Roh Kudus dan Roh Kudus akan 
bekerja di dalam hidup kita, menolong, menjaga, menghibur 
dan mengingatkan kita untuk hidup selalu menuruti Firman 

Tuhan. 
(Neng) 

Bertum
buh di 

dalam 

Tuhan 
 

Doaku Hari ini: 

Aku mau bertumbuh lebih lagi di 
dalamMu ya Bapa.  Amin 

Markus 4:26-29 

Sabtu, 14 Maret 2009 

15 



 

16 Minggu, 15 Maret 2009 

Ayat di bawah ini belum selesai nih…. Coba deh adik-adik cari di 
alkitab kira-kira kata apa sih yang hilang??? 
Coba buka di  

Roma 8 : 288 : 288 : 288 : 28−−−−29292929 

Kita tahu sekarang, bahwa ____ turut 
_____ dalam segala sesuatu untuk men-

datangkan ________ bagi mereka yang 
________ Dia, yaitu bagi mereka yang 
________ sesuai dengan ______ 

Allah. Sebab semua orang yang _______ 
dari ______, mereka juga ditentukanNya 
dari semula untuk menjadi _____ dengan 

gambaran ________, supaya Ia, 
AnakNya itu, menjadi yang ______ dian-

tara banyak ________. 



 

17 

Yakobus 1 :�26    Efesus 4 :�29  

Senin, 16 Maret 2009 

Adik-adik coba deh robek sebuah kertas. Se-
sudah itu coba adik-adik sambung kembali 
kertasnya, bisa dengan menggunakan lem atau 
solasi. Nah sekarang adik-adik perhatikan, 
apakah bekas sobekannya hilang? Tidak, 
bekasnya masih ada. Demikian juga dengan 
hidup kita. Kalau kita mengatakan perkataan 
kotor, atau kata-kata yang tidak sopan yang 
menyakiti orang lain maka akibat dari per-
kataan tersebut dapat melukai perasaan orang 
lain bahkan membekas dalam diri mereka. 
Maka itu kita mau belajar untuk selalu menge-
luarkan perkataan yang baik supaya kita boleh 
menjadi berkat bagi orang lain. (yL) 

Perkataanku     

Doaku Hari ini: 
Bapa aku mau menjaga perkataanku agar 
senanatiasa memuliakan namaMu. Amin 

17 



 

18 
Selasa, 17 Maret 2009 

Ayo kita pecahkan kata sandinya…!!! 

  A     B    C    D     E     F     G      H     I       J      K    L      M    N       

A B C D E F G H I J K L M N     

  O      P     Q    R     S      T     U    V     W    X     Y     Z  

O P Q R S T U V W X Y Z  

JAGALAH   HATIMU  
 _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

DENGAN   SEGALA  
 _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

KEWASPADAAN  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

KARENA   DARI  
 _ _ _ _ _ _   _ _ _ _  

SITULAH    
_ _ _ _ _ _ _  

TERPANCAR   
_ _ _ _ _ _ _ _ _  

KEHIDUPAN 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _  



 

19 Rabu, 18 Maret 2009 

Pada suatu hari, ada 2 orang kakak 
beradik. Namanya Kain dan Habel. Kain adalah seorang 
petani sedangkan Habel adalah gembala kambing domba. 
Saat sedang mempersembahkan korban bagi Tuhan, tern-
yata hanya persembahan Habel yang diterima TUhan. Kain 
menjadi iri hati hingga membunuh Habel. Nah, adik-adik 
Firman Tuhan bilang, di mana ada iri hati dan mementing-
kan diri sendiri di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. 
Karena Kain iri, ia jadi berbuat jahat pada adiknya. Terka-
dang kita suka iri kalau melihat pekerjaan teman kita lebih 
baik aau barang kepunyaannya lebih indah. Jika mulai tim-
bul rasa iri, adik-adik ingat ayat ini, cepat berdoa dan 
minta ampun supaya kita jangan berbuat jahat dan ber-
dosa di hadapan Tuhan. (Na)   

Doa: Tuhan tolong jaga hatiku 

supaya aku tidak iri terhadap 

orang lain. Amin 

Wah, gawat..Iri Hati 

Yakobus 3:16 



 

20 Kamis, 19 Maret 2009 

Galatia 5 : 22 5 : 22 5 : 22 5 : 22 —        23232323 
Ayo coba cari buah-buah Roh pada pohon di 

bawah ini!! 



 

21 

Doaku Hari ini: 
Tuhan aku mau senantiasa berlindung 
kepadaMu, karena Engkaulah perisaiku. 

Amin 

Perisaiku 

Pernah tidak adik-adik melihat 
perisai? Perisai biasanya diguna-
kan oleh prajurit. Perisai ini bi-
asanya digunakan di depan untuk 
menangkis serangan atau senjata 
lawan. Begitu juga dengan hidup 
kita. Kita ini adalah prajurit-
prajuritnya Tuhan. Lawan kita si iblis. Sedangkan peri-
sai kita adalah Tuhan sendiri. Ia yang akan melindungi 
kita dari serangan si iblis. Seperti perisai yang selalu 
berada di depan, demikian juga kita harus menempat-
kan Tuhan sebagai yang terdepan dalam hidup kita 
supaya kita selalu dalam perlindungannya. (yL) 

Mazmur 28:7Mazmur 28:7Mazmur 28:7Mazmur 28:7    

Jumat, 20 Maret 2009 



 

22 

Sabtu, 21 Maret 2009 
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Wah huruf-huruf dibawah ini 
masih acak-acakan nih… kita 
susun jadi sebuah kalimat 
yuk...susunnya berdasarkan 
nomor pada hurufnya yah... 



 

23 

Ketekunan     
Roma 8:25  

Apakah adik-adik pernah 
memancing? Tahukah kalian 
kalau seorang pemancing ikan 
harus mempunyai hati yang 
sabar? Umpan dan kail di-
lemparkan ke air kemudian kita tunggu hingga ada 
ikan yang memangsanya. Terkadang baru saja kail 
dilemparkan ke air langsung disambar ikan, tetapi 
ada kalanya kita harus menunggu berjam-jam sampai 
akhirnya ikan memakan umpan. Tanpa ketekunan dan 
kesabaran seorang pemancing tidak akan mendapat-

kan ikan. 
Nah adik-adik terkadang 
kita juga mengharapkan 
sesuatu dari Tuhan yang 
kita tidak tahu kapan kita 
mendapatkannya. Untuk 
itu bertekunlah sampai 
Tuhan menjawab apa yang 
kita minta.  

Doaku Hari 

ini: 
Ajar kami ya Tuhan 
untuk selalu bertekun 
di dalamMu. Amin 

Minggu, 22 Maret 2009 



 

24 Senin, 23 Maret 2009 

Temukan jalan keluarnya yah... 

Markus 1 : 16 1 : 16 1 : 16 1 : 16 —    20202020 



 
25 Berbuat b

aik     

Amos 5:14 

Adik-adik mulai hari ini belajarlah untuk selalu ber-
buat baik kepada setiap orang, baik itu kepada 
orang tua, kakak, adik, saudara, teman bahkan 
kepada semua orang supaya adik-adik dapat hidup. 
Jadi janganlah jemu-jemu dan bosan berbuat baik 
kepada sesama.  
Misalnya dengan memberi dan membagi kelebihan 
yang adik-adik miliki kepada orang lain maka adik-
adik akan menjadi berkat bagi orang lain. Apabila 
ada yang berbuat jahat kepada adik-adik jangan di-
balas dengan kejahatan tetapi belajarlah untuk mem-
balasnya dengan kebaikan dan doakan supaya 
mereka bisa berubah menjadi baik, maka adik-adik 
akan mendapatkan sukacita dan Tuhan akan menyer-
tai adik-adik selamanya seperti yang dijanjikan Tuhan 
kepada kita. (Neng) 

 Doaku Hari ini: 
Tuhan kami mau belajar untuk selalu berbuat baik 

kepada setiap orang di sekitar kami. Amin 

Selasa, 24 Maret 2009 



 

26 Rabu, 25 Maret 2009 

J X D Y M M N 

A T A U B A S 

L I U M H T U 

A T D U A A S 

N A T R S U E 

O H K I R E Y 

D F G D H J K 

Di bawah ini tersembunyi 10 kata rahasia..!! 
Ayo temukan mereka semua …!! 
Petunjuknya coba adik-adik baca dalam  

Matius 20 : 29 20 : 29 20 : 29 20 : 29 −−−−    34343434 
Kata-kata yang tersembunyi ini ada dalam cerita Alki-
tab tersebut..!! 
Ayo kita cari yuk..!!! 



 27 
Dosa

 ngga
 yah

??!  

Pagi itu Mena pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. 
Di tengah jalan ia melihat ada seorang buta yang mau 
menyeberang jalan. orang buta itu nampak kesulitan 
untuk menyeberang. Mena terus saja memperhatikan 
dari jauh. Mena berpikir mungkin sebaiknya ia 
menolong orang buta itu. Lama ia berpikir. Sampai 
akhirnya ia memutuskan untuk pergi saja ke sekolah. 
Ah, biarkan saja, kan nanti juga palingan ada orang lain 
yang bantu buat nyebrangin orang buta itu, pikir Mena. 
Nah adik-adik, kira-kira apa yang Mena lakukan dosa 
tidak yah? Ternyata dosa itu bukan hanya ketika kita 
melakukan yang jahat tapi juga ketika kita tahu bagai-
mana melakukan yang baik tapi tidak kita lakukan. 
Wah..berarti kita harus selalu berbuat baik dong?? 
Tentu saja..!! (yL) 

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    

Bapa, aku mau belajar untuk selalu berbuat baik. Bapa, aku mau belajar untuk selalu berbuat baik. Bapa, aku mau belajar untuk selalu berbuat baik. Bapa, aku mau belajar untuk selalu berbuat baik. 
AminAminAminAmin    

Yakobus 4 :17Yakobus 4 :17Yakobus 4 :17Yakobus 4 :17        

Kamis, 26 Maret 2009 



 

28 Jumat, 27 Maret 2009 

Nabi Nuh disuruh Tuhan mengumpulkan binatang-
binantang masing-masing satu pasang untuk dibawa ma-
suk ke dalam bahtera… 
Ayo kita bantu Nabi Nuh untuk menemukan masing-
masing pasangan untuk setiap hewan di bawah ini yuk…!! 

Kejadian 7 : 1 7 : 1 7 : 1 7 : 1 ----    5555    



 

29 

Telapak tangan  
Tuhan  Yesaya 49:16     

Adik-adik coba lihatlah tela-
pak tanganmu! Semua garis
-garis tangan dan segala 
yang ada di telapak tan-
ganmu kamu bisa melihat-
nya dengan jelas. 

Dan tahukah kamu, bahwa kita sudah terlukis di tela-
pak tangan Tuhan, apapun yang ada dalam diri kita 
Tuhan bisa melihatnya dengan demikian kita tidak akan 
pernah lepas dari pengamatan Tuhan. Tuhan Yesus san-
gat baik, Dia selalu memperhatikan hidup kita dan se-
lalu menjaga kita untuk dapat hidup dengan baik.  

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu 
memperhatikan dan menjaga kami. Amin 

Sabtu, 28 Maret 2009 



 

30 Minggu, 29 Maret 2009 

Wah hebat yah ketiga orang ini… tetap taat sama Firman 
Tuhan meskipun tantangannya adalah hukuman yang 
mengerikan..Siapa sih ketiga orang ini…??? Yuk kita cari tahu 
siapa mereka…!!! 

Daniel 3 : 13 3 : 13 3 : 13 3 : 13 ----    18181818 

 



 

31 

Melayani  Roma�1��:��aRoma�1��:��aRoma�1��:��aRoma�1��:��a����

Adik-adik setiap orang punya bakat atau talenta yang 
berbeda-beda. Nah bila adik-adik mempunyai bakat atau 
talenta, kita harus berani mengembangkan bakat serta 
talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada adik-adik. 

Jangan merasa takut atau malu tetapi berimanlah 
kepada Tuhan. Seberapapun bakat atau talenta yang 
kita miliki, pergunakanlah talenta tersebut dengan sebaik
-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat me-
layani Tuhan. (Neng) 

Doaku Hari ini: 
Bapa, kami mau belajar mempergunakan talenta kami 

untuk kemuliaan Tuhan. Amin 

Senin, 30 Maret 2009 
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Jesika tidak memiliki kakak atau 
adik. Papanya sibuk bekerja. Ia 

lebih sering bersama mamanya di rumah. Namun 
iapun tidak bisa setiap waktu bercerita tentang ke-
gembiraan atau kesedihannya  pada mamanya, 
karena mamanya terkadang pergi menengok 
kakeknya.  Oleh karena itu, Jesika lebih sering men-
curahkan isi hatinya lewat doa. Ia percaya, Bapa di 
Sorga ada mendengarkannya setiap waktu. Jadi ia 
tidak pernah merasa sendiri lagi. Begitu juga dengan 
kita, kita bisa mencurahkan isi hati kita setiap 
waktu pada Tuhan. Jadi Ayo katakan isi hatimu 
padaNya! (Na) 
 

Doa: Tuhan, sekarang aku tahu bahwa aku 

bisa mencurahkan isi hatiku padaMu ka-

panpun karena Engkau selalu bersamaku 

setiap waktu. Amin 

Katakan PadaNYA 

Mazmur 62:9 



 


