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Senin, 3-8-2009 

Adik-adik pernah lihat susu murni nggak?? Warnanya 
putih bukan?? Tidak ada warna hitamnya, tidak ada warna 
birunya, hanya ada warna putih saja. Susu itu disebut susu 
murni karena benar-benar isinya hanya susu saja, tidak 

dicampur ko[I, the, sirup atau apapun. Seperti 
susu murni, hati kita pun bisa menjadi murni, 
tidak ada warna hitam (marah, kesal, benci 
ataupun dengki), tidak ada warna birunya 
(kesedihan dan rasa kuatir). Yang ada hanya 
warna putih 
saja. Itulah hati 

yang murni, yaitu hati yang 
tidak bercampur dengan 
keinginan untuk menang 
sendiri ataupun iri hati. 
Maukah engkau mempun-
yai hati yang murni?? 

Doa : Ya Bapa, ubah hatiku menjadi hati yang 
murni, bersih, tidak ada kebencian dan amarah di dalam-
nya. Tuhan aku mau hatiku diubahkan menjadi baru. 

Amin 

Susu  Murni 
1 Petrus 2 : 1 



 

3 Keluaran 20 : 1 - 17 Selasa, 4-8-2009 
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Rabu, 5-8-2009 

Adik-adik tahu permainan petak umpet kan? Permainan ini 
sering kita mainkan bersama teman-teman. Tapi kadang kala 
kita juga bermain petak umpet dengan Tuhan. Tuhan suruh 

kita baca Alkitab, kita malah ngumpet. Tuhan suruh kita ber-
doa, kita malah ngumpet juga. Nah, di dalam hatipun kita ber-
main petak umpet juga. Kita sembunyikan kebohongan, keben-
cian, kemarahan, kesedihan, kekuatiran dan lain-lain supaya 
orang lain tidak tahu. Padahal Tuhan tahu loh apa yang 

tersembunyi dalam hati kita. Tuhan mengerti apa yang kita 
rasakan. Tuhan mengerti 

apa yang tidak kita ungkap-
kan. Karena itu jangan ragu-
ragu untuk terbuka pada 
Tuhan. Ijinkan Tuhan Yesus 
memperbaharui hatimu. 
Dengan hati yang sudah 
diperbaharui kita tidak 

perlu lagi main petak umpet 
dengan Tuhan. 

PETAK UMPET 

Roma 2
 : 16 

Doa : Tuhan Yesus, Engkau mengetahui apa yang 
tersembunyi dalam hatiku. Tolong perbaharui hatiku ya 
Tuhan agar isi hatiku dapat menyenangkanMu 
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Papa, 
kenapa aku 

harus 
melakukan 

ini 
Hanya untuk 
melatihku  
caranya  
terbang? 

Memang benar 
aku tak kan 

pernah mening-
galkan sarang 
kecuali kau 

melakukan ini 

Aku bukan  ayam 

Tapi bisakah 
kau memilih  
ide yang  
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Tapi sampai 
sekarang, hal ini 
tidak menjadi 

masalah, karena 

Kau tidak akan 
pernah  

meninggalkanku 

DIA TAKKAN PERNAH TINGGALKANMUDIA TAKKAN PERNAH TINGGALKANMUDIA TAKKAN PERNAH TINGGALKANMUDIA TAKKAN PERNAH TINGGALKANMU    

TERBANG? 
Kamis, 6-8-2009 
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Pernah ngga melihat orang yang menanam bunga atau buah-
buahan? Bunga atau buah yang ditanam butuh waktu untuk 
bertumbuh. Ada yang butuh waktu beberapa minggu, ada yang 
beberapa bulan, bahkan ada yang membutuhkan beberapa 
tahun. Ngga ada yang hari ini ditanam terus langsung tumbuh 
saat itu juga. Butuh kesabaran dan ketekunan untuk menda-Butuh kesabaran dan ketekunan untuk menda-Butuh kesabaran dan ketekunan untuk menda-Butuh kesabaran dan ketekunan untuk menda-
patkan hasilnya. patkan hasilnya. patkan hasilnya. patkan hasilnya. Setiap hari harus disiram dan dirawat den-
gan baik. Kalau yang menanam ngga sabar, hari ini ditanam, 
kemudian setiap hari dibongkar terus tanahnya untuk melihat 
hasilnya, malah mati tanamannya kalau begitu. Begitu juga 
dengan kita, supaya menjadi orang yang berhasil ngga bisa 
dicapai dalam waktu satu atau dua hari. Butuh ketekunan dari 
hari ke hari baik itu di sekolah, rumah, gereja atau di mana 
saja. Ngga ada orang yang berhasil kalau tidak tekun. Ngga ada orang yang berhasil kalau tidak tekun. Ngga ada orang yang berhasil kalau tidak tekun. Ngga ada orang yang berhasil kalau tidak tekun. Mau 
jadi orang berhasil?? Milikilah ketekunan dalam dirimu.Milikilah ketekunan dalam dirimu.Milikilah ketekunan dalam dirimu.Milikilah ketekunan dalam dirimu. 
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Yakobus 5 : 11 

Doa : Tuhan Yesus, 
tolong aku untuk bisa berte-
kun dalam setiap pekerjaan 
yang aku lakukan. Amin 

Jumat, 7-8-2009 Ditanam   
 Dibongkar 



 Ayo kita sama-sama cari not balok yang 
berwarna hitam yuk…!! 
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Sabtu, 8-8-2009 

MulaiMulaiMulaiMulai    

Mazmur 104 : 33 
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Minggu, 9-8-2009 Tepat WaktuTepat WaktuTepat WaktuTepat Waktu    

Doa : Tuhan Yesus aku mau berusaha untuk  
tidak terlambat ketika beribadah. Amin 

Tepat waktu!! Tepat waktu!! Tepat waktu!! Tepat waktu!!     
Gampang atau susah dilakukan?? Gampang atau susah dilakukan?? Gampang atau susah dilakukan?? Gampang atau susah dilakukan??     

Ada yang bilang gampang, ada 
yang bilang susah. Tapi tepat tepat tepat tepat 
waktu itu penting sekali, juga dalam hal tepat waktu itu penting sekali, juga dalam hal tepat waktu itu penting sekali, juga dalam hal tepat waktu itu penting sekali, juga dalam hal tepat 
waktu ketika datang beribadah. waktu ketika datang beribadah. waktu ketika datang beribadah. waktu ketika datang beribadah. Di sekolah ada 
jam masuknya, ngga mungkin siswa boleh 
datang seenaknya. Kalau terlambat mungkin 
akan dapat hukuman. Ada juga yang kalau ter-
lambat pintu pagarnya ditutup sehingga tidak 
bisa masuk lagi. Semua itu baik untuk 
mendisiplinkan diri kita. Tapi gimana kalau 
datang ibadah? Banyak orang suka telat 

datangnya. Kan ngga ada hukumannya, kan ngga ada yang marahi, 
jadi kalau telat ya biasa aja. Itu pandangan yang keliru. Kalau 
ibadah jam 7, sebenarnya Tuhan sudah hadir 
jauh sebelumnya. Tuhan menunggu anakTuhan menunggu anakTuhan menunggu anakTuhan menunggu anak----
anakNya yang mau beribadah dengan sung-anakNya yang mau beribadah dengan sung-anakNya yang mau beribadah dengan sung-anakNya yang mau beribadah dengan sung-
guhguhguhguh----sungguh. Dengan datang tepat waktu sungguh. Dengan datang tepat waktu sungguh. Dengan datang tepat waktu sungguh. Dengan datang tepat waktu 
menunjukkan bahwa kita menghormati dan menunjukkan bahwa kita menghormati dan menunjukkan bahwa kita menghormati dan menunjukkan bahwa kita menghormati dan 
menghargai Tuhan. menghargai Tuhan. menghargai Tuhan. menghargai Tuhan. Usahakan untuk tidak 
terlambat ketika beribadah. 

Yesaya 42 : 12a 
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Temukan  
Perbedaan 

Kedua 

gambar 

ini... 

RomA 
12 :  2 

Senin, 10-8-2009 
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Selasa, 11-8-2009 

Ada istilah dalam bahasa inggris yang 
mengatakan  

“Like father like son” “Like father like son” “Like father like son” “Like father like son”     
maksudnya seorang anak akan seorang anak akan seorang anak akan seorang anak akan 

seperti ayahnya (orang tuanya)seperti ayahnya (orang tuanya)seperti ayahnya (orang tuanya)seperti ayahnya (orang tuanya). Me-
mang benar, sedikit atau banyak 

pasti ada kemiripan antara anak dan 
orang tua. Mungkin itu wajahnya, cara 
berbicara, kesukaan dan lain-lain. 
Coba perhatikan dirimu, apa yang 
mirip dengan orang tuamu? Nah 
kalau kita mempunyai kemiripan 

dengan orang tua kita di dunia, kita 
juga harus mirip dengan Bapa kita di 
Surga. Apa yang menjadi sifatApa yang menjadi sifatApa yang menjadi sifatApa yang menjadi sifat----sifat sifat sifat sifat 
Bapa kita di Surga harus kita miliki Bapa kita di Surga harus kita miliki Bapa kita di Surga harus kita miliki Bapa kita di Surga harus kita miliki 
juga.juga.juga.juga. Apa saja?? Kasih, adil, kudus, 
murah hati, pengampun dan masih 

banyak lagi. Sudahkah kamu memiliki 
semuanya itu?? 

Like F
ather 

like so
n 

Filipi 4 : 4 

Doa : Ya Bapa, tolong 
supaya aku bisa memiliki sifat
-sifat sepertiMU. Amin 
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Ayo kita cari koinAyo kita cari koinAyo kita cari koinAyo kita cari koin----koinnyakoinnyakoinnyakoinnya…!!!!!!!!    

Rabu, 12-8-2009 KOLOSE  
3 : 5 - 6 



 

12 Kamis, 13-8-2009 

Domba dan serigala, dua binatang 
yang sangat berbeda. Domba adalah 
binatang yang lemah, serigala sebali-
knya sangat kuat. Kalau serigala meli-
hat domba pasti domba akan dikejar 
dan dijadikan mangsanya. Karena itu 
domba harus berhati-hati. Begitu pula 
dengan kita. Secara rohani kita seba-seba-seba-seba-
gai anakgai anakgai anakgai anak----anakNya Tuhan dalam dunia anakNya Tuhan dalam dunia anakNya Tuhan dalam dunia anakNya Tuhan dalam dunia 
ini ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. ini ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. ini ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. ini ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus ber-
hati-hati agar tidak menjadi korban. Menyontek, berbohong, ber-
buat jahat, marah-marah mungkin sudah biasa dilakukan oleh 
orang-orang sekitar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan?? Kita 
ngga boleh terpengaruh apalagi sampai ikut-ikutan. Kita harus Kita harus Kita harus Kita harus 
menetapkan hati untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehen-menetapkan hati untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehen-menetapkan hati untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehen-menetapkan hati untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehen-
dak Tuhan. Bukan mereka yang mempengaruhi kita tapi kita yang dak Tuhan. Bukan mereka yang mempengaruhi kita tapi kita yang dak Tuhan. Bukan mereka yang mempengaruhi kita tapi kita yang dak Tuhan. Bukan mereka yang mempengaruhi kita tapi kita yang 
harus memberi pengaruh yang baik buat mereka.harus memberi pengaruh yang baik buat mereka.harus memberi pengaruh yang baik buat mereka.harus memberi pengaruh yang baik buat mereka. 

Doa : Bapa, 
tolong aku supaya tidak 
terpengaruh oleh hal-hal 
yang tidak sesuai  
dengan kehendakMu. 

Amin. 

Domba dandandandan Serigala 

Matius 10 : 16 
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Jumat, 14-8-2009 1  Korintus Korintus Korintus Korintus         2 : 9 
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Adik-adik pernah ke kebun bi-
natang tidak? Ada bermacam-
macam binatang disana. Mulai dari yang paling kecil 
sampai yang paling besar. Di dalam lautpun ada 
banyak jenis ikan yang sangat indah. Belum lagi 

bunga-bunga dengan berbagai bentuk, jenis dan warnanya. Ngga 
hanya itu, di dalam tubuh kita terdapat organ-organ tubuh yang 
begitu banyak, yang masing-masing bekerja menurut fungsinya. 
Siapa yang menciptakan semua itu? Tuhan!! Wow.. Luar biasa. 
Tuhan itu sangat kreatif. Tuhan menciptakan semua yang ada di Tuhan itu sangat kreatif. Tuhan menciptakan semua yang ada di Tuhan itu sangat kreatif. Tuhan menciptakan semua yang ada di Tuhan itu sangat kreatif. Tuhan menciptakan semua yang ada di 
dunia ini dengan sangat terencana, tidak asaldunia ini dengan sangat terencana, tidak asaldunia ini dengan sangat terencana, tidak asaldunia ini dengan sangat terencana, tidak asal----asalanasalanasalanasalan. Karena itu 
dalam Kejadian 1 : 31, setelah Tuhan selesai menciptakan segala 
sesuatu, dikatakan “Maka Tuhan melihat segala yang dijadi-“Maka Tuhan melihat segala yang dijadi-“Maka Tuhan melihat segala yang dijadi-“Maka Tuhan melihat segala yang dijadi-
kanNya itu sungguh amat baik”.kanNya itu sungguh amat baik”.kanNya itu sungguh amat baik”.kanNya itu sungguh amat baik”. Pujilah Tuhan karena kehe-
batan dan kebesaranNya. 

KKKKEEEEininininddddaaaahhhhaaaannnn        
cccciiiippppttttaaaaaaaan Tn Tn Tn Tuuuuhhhhaaaannnn    

Kejadian 1 ; 31 

Doa : 
Tuhan Yesus, Engkau 
adalah Tuhan yang besar 
dan luar biasa. Aku men-
gagumiMu. Amin. 

Sabtu, 15-8-2009 



 

15 Minggu, 16-8-2009 Mazmur 96 : 3—4 



 


