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Senin , 17 Agustus  2009 

Anton  : “kapan  kamu ulang tahun ? “ 
Rika  : “wah sudah lewat, tanggal 9 Agustus  ke-
marin, memangnya kenapa? “ 
Anton  : “Ah, ngga.. Tapi hari ini pun ada yang  ulang 
tahun lho!! ” 
Rika :”wah siapa?? ” 
Anton : “Bangsa  kita  lah!! Siapa lagi coba?? ” 

Iya adik-adik, bangsa kita lagi ulang tahun ni!! Mungkin adik-
adik lihat di TV, banyak hal sudah terjadi di Bangsa ini. Baik 
itu yang bagus, maupun hal yang kurang bagus. Tapi, apapun 
yang terjadi, Tuhan  bilang supaya kita tetap menghitung hari-
hari kita.. Lho? Maksudnya? Maksudnya supaya kita tetap 
bersyukur dan ingat  pertolongan  Tuhan selama hari-hari 
yang telah terlewati,  baik dalam hal menyenangkan maupun 
menyedihkan. Termasuk bagi bangsa Indonesia. Apapun 
keadaannya saat ini kita harus tetap bersyukur karena  Tu-
han sudah buktikan bahwa Ia menyertai bangsa kita selama 
64 tahun kita merdeka. Merdeka!! 

Ulang Tahun??Ulang Tahun??Ulang Tahun??Ulang Tahun??    

Mazmur  90: 12Mazmur  90: 12Mazmur  90: 12Mazmur  90: 12    

Doa: Tuhan, terima kasih buat penyertaanMu bagi bangsa In-
donesia selama ini. Pimpin bangsa kami selalu  agar bias men-
jadi lebih baik lagi . Amin 



 

Maria Mendengarkan YESUS 

Selasa , 18 Agustus 2009 

YESUS YESUS YESUS YESUS mempunyai tiga sahabat yang sangat istimewa, 
yaitu Marta, Maria dan Lazarus. Ketiganya bersaudara. 
Marta selalu menyiapkan makanan untuk YESUS YESUS YESUS YESUS dan 
teman-temanNya. Suatu hari, Marta sangat kesal karena 
Maria sibuk mendengarkan YESUS YESUS YESUS YESUS . Ia ingin maria ber-
henti bercakap-cakap dan membantunya menyiapkan 
makanan. Oleh sebab itu, ia mengeluh pada YESUS YESUS YESUS YESUS .  
YESUS YESUS YESUS YESUS  memberi  tahu Maria bahwa lebih penting untuk 
mengambil waktu khusus bersamaNya daripada meny-
iapkan makanan. YESUS YESUS YESUS YESUS  berterima kasih pada Maria 
atas makanan yang disediakan, namun Ia betul-betul  
ingin agar Marta duduk dan mendengarkan Dia.  
 Adik-adik, terkadang kita pun seperti Marta. Kita sibuk 
melakukan sesuatu  hingga kita sampai lupa berdoa, 
lupa baca Alkitab bahkan lupa ke gereja. Nah, ayo 
sekarang kita perbaiki kesalahan kita supaya kita bisa 
menyenangkan hati Tuhan.  
 
 
  

Lukas 10: 41 

Doa: Tuhan, Aku mau belajar menyenangkan 
hati Tuhan lewat perbuatanku. Amin 



 
Rabu , 19  Agustus 2009 



 

kamis , 20 Agustus 2009 

Badai 
yang d

ahsyat

Badai 
yang d

ahsyat

Badai 
yang d

ahsyat

Badai 
yang d

ahsyat
    

Suatu hari, YESUS YESUS YESUS YESUS berada di sebuah perahu bersama murid-
muridNya. Tiba-tiba, datang badai besar yang dahsyat. 
Perahu itupun segera terombang-ambing dan para murid pun 
cemas luar biasa. Perahu itupun hampir tenggelam karena 
banyak air masuk ke dalamnya. Murid– murid        sangat keta-
kutan.  
Di mana YESUS YESUS YESUS YESUS ? Wow.. Dia sedang tidur di belakang. YESUS YESUS YESUS YESUS 
sama sekali tidak takut, sekalipun murid-muridnya begitu 
ketakutan kalau mereka tenggelam. YESUS YESUS YESUS YESUS bangun. Angin 
dan ombak diperintahNya untuk tenang.  Angin pun berhenti 
lalu segalanya menjadi teduh sekali.  
Kita percaya kepada YESUS YESUS YESUS YESUS karena Dia sanggup mengen-
dalikan seluruh ciptaan Allah.    YESUS YESUS YESUS YESUS mampu melakukannya 
karena Dialah Sang Putra Allah. Jadi untuk apa kita takut? 
 

Markus 4 : 38 –39 

Doa: Tuhan, aku tidak takut, karena 
aku tau Engkau mampu mengen-
dalikan semua yang terjadi. Amin  



 

Jumat, 21 Agustus 2009 

Ada orang yang bernama Bartimeus. Ia buta dan ingin 
sekali bisa melihat. Waktu mendengar bahwa YESUS  YESUS  YESUS  YESUS  
akan  lewat di dekatnya, ia berteriak-teriak memohon agar 
YESUS YESUS YESUS YESUS mau menolongnya. Ia terus berteriak-teriak seka-
lipun orang menyuruhnya untuk diam.  

YESUS YESUS YESUS YESUS berhenti dan berkata; 
‘’Panggilah Dia!” Mereka memanggil 
orang buta itu dan berkata kepadanya: 
“Jangan takut, Ia memanggilmu.” Lalu 
orang buta itu melepaskan jubahnya, 
melompat dan lari mendapatkan Ye-
sus. Tanya YESUSYESUSYESUSYESUS Kepadanya ”Apa 
yang kamu mau Aku lakukan bagimu? 
” Jawab orang itu: “Guru, aku ingin 
melihat!” Lalu kata YESUSYESUSYESUSYESUS :”Pergilah, 
imanmu telah menyembuhkanmu!”. 
Saat itu juga, melihatlah orang itu, lalu 
ia mengikuti Yesus dalam per-
jalananNya. 

Buta        Bisa Melihat 

YESUS YESUS YESUS YESUS amat peduli pada masalah manu-
sia. Yang buta, yang kesepian, siapapun 
bisa percaya kepadaNya dan Dia pasti 
menolong. 

Doa: Tuhan, aku per-
caya Engkau bisa 
menolongku. Amin 

Markus 10 :49 –52 



 

Sabtu  , 22  Agustus  2009 Tuhan .. Indonesia sudah 
sangat kacau.. Haruskah 
kuhancurkan? 

Hm.

Ikuti  
Aku.. 

Masih banyak orang 
yang berdoa untuk  
Indonesia 

Jadi.. Ya.. !! Masih 
ada harapan.. 

Yeremia 29 : 7 
 
Yuk kita berdoa buat Indone-
sia… biar Tuhan yang pulihkan 
bangsa ini…  

Tuhan sayang Tuhan sayang Tuhan sayang Tuhan sayang     
Indonesia… !!!Indonesia… !!!Indonesia… !!!Indonesia… !!!    

Bagaimana denganmu..??Bagaimana denganmu..??Bagaimana denganmu..??Bagaimana denganmu..??    

Doa:  
Tuhan, pulihkanlah negeri 
kami ya Bapa. Sesuatu 
yang indah pasti Tuhan 
sudah siapkan bagi Indo-

nesia. Amin. 



 

Mi nggu , 23 Agustus 2009 

Ketika Aku haus ... 

Ketika  Aku dipenjara ... 

Ketika Aku seorang asing ... 

Ketika Aku sakit  ... 

Ketika Aku lapar ... 

Ketika Aku kedinginan ... 

Kamu memberiku makanan 

Kamu menyambutKu 

Kamu memberiKu minum 

Kamu mengunjungiKu 

Kamu memberiku pakaian 
untuk dikenakan 

Kamu merawatKu 

Gambarlah sebuah garis untuk menghubungkan kotak biru 
dan merah muda yang tepat !  

Apakah yang kamu lakukan untuk 
menolong? 

Ketika Aku sedih  —>  ….. 
Ketika Aku tersesat  —>    ….. 


