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Seni
n , 18

 Mei 20
09 

Raja Salomo adalah anak Raja Daud. Ia adalah seorang yang 

mengasihi dan taat pada Tuhan. Suatu kali, ia hendak pergi 

ke suatu tempat, namanya Gibeon. Kira-kira untuk apa ya ia 

pergi ke sana? Oo, ternyata ia hendak mempersembahkan 

korban pada Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan menampakkan diri 

pada Salomo melalui sebuah mimpi. Tuhan bertanya, 

‘Salomo, apa yang kamu inginkan?’ waaahh,, coba kalau adik

-adik yang ditanya seperti itu, adik-adik mau minta apa? 

Baju baru? Mainan baru? Tas baru? Kalau Salomo minta apa 

ya? Ia meminta pada Tuhan supaya diberikan hikmat un-

tuk membedakan mana yang baik dan yang jahat supaya 

ia bisa bersikap adil pada rakyatnya. Wah, sungguh per-

mintaan yang tidak terduga ya!! Ia tidak meminta kekayaan 

atau kemewahan. Ia menyadari bahwa hikmat dari Tuhan 

lebih berharga dari apapun. Karena itulah,  Tuhan men-

gabulkan permintaannya, bahkan bukan itu saja, Tuhan 

memberikan ‘bonus’ yaitu kekayaan, kemuliaan, bahkan 

jika Salomo tetap taat, Tuhan akan 

mengaruniakan umur yang panjang 

padanya. Nah, itulah berkat yang 

Tuhan sediakan bagi orang-orang yang 

bersandar pada hikmat Tuhan. 

Salomo 

1 Raja-Raja 3:9-14 

Doa: 
Tuhan, beri aku hikmat supaya semakin 

hari, aku semakin mengetahui kehendakMu 
atas hidupku. Amin  



Selasa , 19 Mei 2009 

Sebab   Sebab   Sebab   Sebab   Aku Aku Aku Aku ini mengetahui ini mengetahui ini mengetahui ini mengetahui rrrra     ncangana     ncangana     ncangana     ncangan----

rancangan rancangan rancangan rancangan apa yang ada padaKu  mengenai apa yang ada padaKu  mengenai apa yang ada padaKu  mengenai apa yang ada padaKu  mengenai 

kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan 

damai  sejahtera damai  sejahtera damai  sejahtera damai  sejahtera dan dan dan dan bukan     bukan     bukan     bukan         

rancangan rancangan rancangan rancangan kecelakaankecelakaankecelakaankecelakaan, untuk memberikan , untuk memberikan , untuk memberikan , untuk memberikan 

kepadamu hari depan yang penuh kepadamu hari depan yang penuh kepadamu hari depan yang penuh kepadamu hari depan yang penuh harap anharap anharap anharap an. Dan . Dan . Dan . Dan 

apabila kamu apabila kamu apabila kamu apabila kamu bers   eru bers   eru bers   eru bers   eru dan   dan   dan   dan   datang datang datang datang untuk untuk untuk untuk ber-ber-ber-ber-

doa doa doa doa kepadaKu , maka Aku akan kepadaKu , maka Aku akan kepadaKu , maka Aku akan kepadaKu , maka Aku akan mendengarkan mendengarkan mendengarkan mendengarkan 

kamu; apabila kamu kamu; apabila kamu kamu; apabila kamu kamu; apabila kamu me   ncari me   ncari me   ncari me   ncari Aku , kamu akan Aku , kamu akan Aku , kamu akan Aku , kamu akan 

menemukan menemukan menemukan menemukan Aku ; apabila kamu Aku ; apabila kamu Aku ; apabila kamu Aku ; apabila kamu menanyakan menanyakan menanyakan menanyakan 

Aku dengan Aku dengan Aku dengan Aku dengan segenap hatisegenap hatisegenap hatisegenap hati, , , ,     

Yeremia 29 :11-13 

Wah, adik-adik lihat ayat di bawah ini 

masih belum sempurna. Coba adik-adik 

lengkapi apa kata-kata yang hilang! 



Rabu 
, 20 

Mei 20
09 

Pernahkah adik-adik membayangkan jika kalian 

menjadi Nuh? Tiba-tiba Tuhan meminta adik-adik 

untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Pada-

hal mungkin waktu itu kalian berada jauh dari laut 

dan hujan juga tidak turun. Jadi untuk apa dong 

bikin bahtera yang besar itu? Aneh bukan?  

 

Tapi coba lihat apa yang dilakukan Nuh. Apakah 

Nuh berbantah-bantahan dengan Tuhan? Ternyata 

Firman Tuhan bilang, “Nuh melakukan semuanya itu; 
tepat seperti apa yang diperintahkan Alah 

kepadanya” . Nuh Taat!!!! walaupun nampaknya per-
intah Tuhan itu tidak masuk akal. Namun karena 

Nuh taat, maka Nuh dan ke-

luarganya selamat dari air bah. 

Siapa yang mau belajar taat 

seperti Nuh?? 

Nuh 

Kejadian 6:22 

Doa:  

Tuhan, aku mau belajar 

menyenangkan Tuhan me-

lalui ketaatanku. Amin 



Kamis , 21 Mei 2009 

AAAA    ZZZZ    QQQQ    MMMM    UUUU    

B S H N R 

C O H A A 

Y P B M H 

P A D O H 

S N I T A 

Kasih itu apa sih? Coba adik-adik 

temukan 3 jawabannya pada ko-

tak-kotak di bawah ini! 

Temukan petunjuknya dalam
 1 Korintu

s 13:4-
7 



Jum
at, 2

2 Mei 20
09 

Arman adalah seorang gembala yang suka iseng. 

Suatu hari saat dia sedang menggembalakan sap-

inya, dia berteriak-teriak minta tolong, 

"Tolong...tolong...ada ular!" Teman-temannya ber-

larian mendatanginya hendak menolong, "Mana 

ularnya?" Arman tertawa terbahak

-bahak karena berhasil membo-

hongi teman-temannya. Beberapa 

kali ia melakukannya.  

 

Suatu kali ia sendirian di pinggir 

hutan dan berteriak-teriak minta 

tolong, "Tolong...ada ular!" Teman-temannya men-

yangka pasti Arman berbohong lagi, padahal kali ini 

betulan. Karena tidak ada seorang pun yang datang 

menolongnya, akhirnya Arman yang malang terpatuk 

ular. Kasihan...  

 

Tuhan tidak senang pada 

orang yang suka berbohong. 

Sebab itu janganlah berkata 

bohong agar hidup kita dapat 

menyenangkan Tuhan. 

Apa Kau Suka Bohong? 

Mazmur 5: 7  

Doa: 

Tuhan, ampuni aku jika se-

lama ini aku suka berbohong. 

Aku mau belajar untuk tidak 

berbohong lagi. Amin 



Sabtu , 23 Mei 2009 

Pernahkah adik-adik kehilangan sesuatu yang kalian 

sayangi? Entah itu kehilangan seseorang atau suatu 

barang? Pasti sedih rasanya. Begitu juga Ayub. 

Awalnya ia kehilangan hartanya, lalu anak-anak 

yang dikasihinya meninggal dunia. Tentu Ayub pun 

sedih. Tetapi coba lihat, Ayub 2:9-

10 . walaupun sedih, ia tidak marah 

pada Tuhan. Ia tetap bertekun 

dalam kesalehannya. Ia tetap mela-

kukan perintah Tuhan dengan setia. 

Berkat ketekunannya itu, adik-adik 

lihat akhir hidup Ayub, Tuhan mem-

berikan pada Ayub 2x lipat dari 

kepunyaanna dahulu. Jauh lebih banyak dari sebe-

lumnya. Nah, adik-adik, kita belajar kesulitan 

apapun yang kita hadapi, jangan pernah berhenti 

untuk tetap percaya, 

tetap berdoa, tetap 

melakukan perintah Tu-

han. Tuhan pasti mem-

berkati kita.  

 

Ayub 

Yakobus 5:10-11 

Doa:  

Tuhanku, ajar aku untuk 

tetap setia padaMu bahkan 

di saat-saat yang sulit 

sekalipun. Amin 



Mingg
u , 2

4 Mei 20
09 

Di rumah Ary ada lampu kristal 

yang indah sekali. Kalau dinya-

lakan, cahayanya menyinari selu-

ruh ruangan dengan indah. 

 

Tapi bila lampu itu dimatikan, lampu itu memang 

tetap indah tapi sayang ruangan disekitarnya jadi 

gelap.  

 

Seperti itulah Yesus dalam hati kita. 

Kalau selalu kita nyalakan, Dia akan 

bersinar dan terus bersinar. Tapi 

kalau kita matikan, hidup kita juga 

akan gelap.  

 

Apabila kita memiliki 

Yesus dalam hati kita, 

kita bukan saja indah 

dipandang oleh orang-

orang disekitar kita, 

tapi juga indah dipan-

dang Tuhan.  

Yesus dan Lampu 

Matius 5: 14  

Doa: 

Bapa, aku membuka pintu 

hatiku lebar-lebar, supaya Eng-

kau dapat tinggal dan mener-

angi hatiku. Amin 



Senin , 25 Mei 2009 For you formed my inward parts;  

You covered me in in my mother’s womb. 

I will praise You, 

For I am fearfully and wonderfully made; 

marvelous are Your works, 

And that my soul knows very well.   

Wah,, apa ya arti kata-kata di atas?  

Itu adalah sebuah ayat Alkitab, coba 

kalian temukan artinya dalam  

Mazmur 139:13-14 , lalu tulis ayat itu dalam 

Bahasa Indonesia pada kotak di bawah ini! 

 

——————————————————————————— 

——————————————————————————— 

——————————————————————————— 

——————————————————————————— 

——————————————————————————— 



Sela
sa , 2

6 Mei 20
09 

Ada yang pernah menden-

gar nama Tabita/ Dorkas? Ia adalah seorang murid per-

empuan di kota Yope. Alkitab menceritakan bahwa 

Tabita adalah seorang yang banyak berbuat baik dan 

suka memberi sedekah. Ia suka menjahit baju dan 

memberikannya pada janda-janda. Sehingga ketika 

Tabita meninggal, banyak yang merasa sedih. Lalu murid

-murid mengirimkan 2 orang untuk memanggil Petrus. 

Saat Petrus datang, para janda itu menunjukkan baju-

baju yang pernah dijahitkan Tabita untuk mereka. 

Petrus menjadi tersentuh hatinya lalu ia berlutut 

dan berdoa. Lalu Tabita yang telah 

meninggal itu tiba-tiba menjadi 

hidup kembali!! Melalui peristiwa 

ini, banyak orang di Kota Yope 

menjadi percaya kepada Tuhan. 

Adik-adik, kebaikan hati& kasih 

kita pada sesama 

dapat membawa 

orang-orang di se-

kitar kita untuk 

menjadi percaya 

kepada Yesus.  

Tabita 

Kis 9:36- 43 

Doa:  
Bapa, sentuh hatiku, limpahi aku 
dengan kasih &kebaikan hati su-
paya menjadi kesaksian untuk 
orang-orang di sekitarku. Amin 



Rabu , 27 Mei 2009 

G S T B U K O 
O M J I Y A W 
L A Z A R U S 

K R W T Y P A 
E I S R N U D 
T A Y H I P U 

M A R T A L Y 

Adik-adik, pada kotak di bawah ini ada nama-

nama orang yang disebut kan pada cerita 

‘Yesus Diurapi di Betania’. Siapa saja ya 

keempat orang itu? Coba baca di Yohanes 

12:1-8 



Kamis , 2
8 Mei 20

09 

Wah, adik-adik lihat ayat di bawah ini 

masih belum sempurna. Coba adik-adik 

lengkapi apa kata-kata yang hilang! 

Demikianlah firmanKu yang keluar dari  

mulutKu:  

ia tidak akan kembali 

kepadaku dengan sia-

sia, tetapi ia akan me-

laksanakan apa yang 

Kukehendaki,  

dan akan berhasil 

dalam apa yang  

Kusuruhkan kepadanya   

Yesaya 55:11 



Jumat , 29 Mei 2009 

Karena rajin membantu Pak Teguh, maka Toni dan Dani 

masing-masing diberi uang Rp. 1000,- dan sebuah je-

ruk manis. Di perjalanan pulang, Dani memutuskan un-

tuk menyimpan jeruknya. 

Jeruk itu disembunyikan dalam jaketnya karena takut 

diminta adiknya. Sampai di kamar, Dani langsung 

membungkusnya dengan kertas dan disimpan dalam 

lemari. "Aku makan nanti saja deh..." kata Dani. 

Sedangkan Toni sangat senang dengan jeruk yang be-

sar dan manis itu. Toni segera mengupasnya dan 

memberikan setengah pada adiknya. Mereka berdua 

makan jeruk itu bersama. Nikmatnya!  

Beberapa hari kemudian, saat Dani sendirian di kamar, 

dia teringat pada jeruknya yang besar. Buru-buru dia 

membuka lemari dan mengambil jeruknya. Apa yang 

terjadi? Ternyata jeruknya sudah busuk dan tidak 

bisa dimakan. 

Tuhan Yesus tidak pernah memikirkan diri sendiri. 

Kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita ha-

rus memikirkan dan berbagi kasih dengan orang 

lain. 

Jeruk Busuk 

Kisah Para Rasul 20: 

Doa: 

Tuhan, Aku mau belajar dari Engkau, untuk tidak 

memikirkan diri sendiri & mau berbagi dengan 

orang lain. Amin 



Sabt
u , 3

0 Mei 

Menurut adik-adik, mana yang lebih baik jika ada orang 
yang berbuat salah? Apa kita akan diam saja atau lebih baik 
menegurnya dengan cara yang sopan? Hmm,,tentu saja le-
bih baik menegur dengan cara yang sopan. Dengan begitu, 
berarti kita peduli padanya dan ingin supaya ia bisa menjadi 
lebih baik. Hal itu juga terjadi pada Apolos, Priskila & Ak-
wila. Alkitab bercerita bahwa Apolos adalah orang yang 

fasih berbicara dan cakap mengajar tentang Kitab Suci. Tapi 
ternyata ketika Priskila dan Akwila mendengar pengajaran 
Apolos, masih ada beberapa kekurangan dalam pengajaran 
Apolos. Maka priskila dan Akwila membawa Apolos dan 
mengajar kepadanya tentang Jalan Allah. Nah, adik-adik apa 

yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kita bisa lihat, 
walaupun Priskila & Akwilla mengetahui kekurangan 
apolos, tapi mereka tidak menghina Apolos. Mereka 
justru mengoreksi dan memberinya semangat. Begitu juga 
dengan kita, jika kita tahu kekurangan teman kita, kita 
jangan menghinanya, tapi lebih baik kita beritahu 

supaya ia bisa menjadi lebih baik lagi.  

Priskila & Akwila 
Kisah Para Rasul  18: 24-26 

Doa: 
Bapa, ampuni aku jika aku pernah menghina temanku 

yang punya kelemahan. Ajar aku untuk tidak hanya 
melihat kelemahannya, tapi juga memberinya teguran & 

semangat supaya ia menjadi lebih baik lagi. Amin 



Minggu ,31 Mei 2009 

Kalau berdoa dan belum dikabulkan, apa yang adik-adik 

lakukan? Ngambek? Wah, jangan dong! Tuhan memang 

berjanji akan mengabulkan doa kita, tapi ada juga yang 

tidak dikabulkan kalau hati kita ada niat yang tidak 

berkenan di mata Tuhan. 

 

Ada juga seseorang minta sesuatu yang melawan kehen-

dak Allah. Alkitab mengatakan bahwa kita harus ber-

doa dengan mengatakan, "Jadilah kehendakMu." 

 

Kenapa doa kita tidak dikabulkan? 

 

Soalnya kita berdoa dengan setengah hati. Kalau kita 

sungguh-sungguh, Allah pasti mengabulkan. Asal itu 

sesuai dengan kehendakNya. Allah tidak akan men-

gabulkan permintaan kita kalau itu ternyata tidak 

baik buat kita. Jadi kalau doamu belum dikabulkan, 

jangan ngambek ya. Atau memang Tuhan ingin beri-

kan yang lebih baik pada kita, lebih dari yang kita 

doakan. 

Jangan Ngambek 

Yakobus 5: 16  

Doa: 

Tuhan, aku percaya, Engkau pasti 

menjawab setiap doa-doaku . Amin   



Itulah sebabnyaAllah sangat meninggikan Dia 

dan mengaruniakan kepadaNya nama di atas 

segala nama, supaya dalam nama Yesus berte-

kuk lutut segala yang ada di langit dan yang 

ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi 

dan segala lidah mengaku: ‘ Yesus Kristus 

adalah Tuhan, “bagi kemuliaan Allah, Bapa!  


