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Bagaimana cara membaca renungan ini? Bagaimana cara membaca renungan ini? Bagaimana cara membaca renungan ini? Bagaimana cara membaca renungan ini?     

1. Adik– adik siapkan dulu Alkitab, buku renun-

gan dan alat tulis dan carilah tempat yang 

tenang.  

2. Sebelum mulai membaca, adik-adik berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan agar adik-adik boleh 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-

adik.  

4. Renungkan ayat Alkitab hari ini dibantu den-
gan membaca penjelasan pada buku renungannya.  

5. Jika telah selesai, berdoalah kembali seperti 

contoh pada buku renungan, namun adik-adik juga 

boleh berdoa menggunakan kata-kata sendiri.  
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Keluaran 20:11 
Sebab enam hari lamanya TUHAN men-
jadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia 
berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN 
memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 

Hari Tuhan 

Adik-adik, hari minggu adalah hari istimewa lho! 
Mengapa? Karena Allah memberi kesempatan 
pada kita untuk istirahat. Pada hari Minggu adik-
adik tidak perlu ke sekolah & ayah Adik-adik ti-
dak pergi ke kantor. Sehingga kita bisa pergi ke 
Gereja & Sekolah Minggu bersama umat Tuhan 
lainnya. Kita dapat memuji segala kebaikan & 
kasih Tuhan pada kita. Siapa diantara adik-adik 
kalau hari minggu masih malas bangun pagi atau 
lebih senang nonton TV daripada pergi ke Seko-
lah Minggu? Nah, kita boleh menikmati hari 
minggu, tapi pertama kali kita harus beribadah 
dulu kepada Tuhan, ok?! (Rb) 

Doaku hari ini:  

Tuhan Yesus, ajar aku untuk rajin 

ke gereja setiap minggu. Amin 

Senin, 19 Mei  2008 
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 ‘1’ Oleh Kasih 

Pada suatu minggu, guru sekolah minggu bertanya 
kepada 2 orang sahabat. “Anto, kenapa kamu duduk 
berjauhan dengan Deni?”  Ternyata, sudah 2 
minggu Anto bermusuhan dengan Deni. Padahal 
mereka sama-sama anak Tuhan lho, satu gereja lagi!  
Lalu Guru Sekolah Minggu itu bercerita  tentang 
Kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kasih 
yang mau bersatu dan disempurnakan. Mulai saat 
itulah mereka berdamai dan menyadari bahwa 
kasih Tuhan-lah yang mempersatukan dan mengi-
kat mereka menjadi sahabat seperti dulu lagi. (Dn) 

Kolose 3:14 
Dan di atas semuanya itu: kena-
kanlah kasih, sebagai pengikat yang 
mempersatukan dan menyempurna-
kan. 

Doaku hari ini:  

Bapa, biarlah kasihMu melimpah dalam 

hidupku dan mengikat tali kasih di antara 

kami. Amin   

Selasa, 20 Mei 2008 
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Diharg

ai Ting
gi 

Susi tumbuh sebagai seorang gadis yang minder 
karena dia sering mendengar orang-orang di 

sekelilingnya yang membandingkan dia dengan 
kakak pe- rempuannya. Mereka mengatakan 
kalau Susi tidak secantik kakaknya, sehingga 

hati Susi menjadi sedih. Mungkin sebenarnya 
mereka hanya ingin memberi pendapat mereka. 

Tetapi, tanpa mereka sadari, hati Susi terluka. 
Adik-adik, entah sudah berapa banyak kalimat 

yang kita ucapkan, yang telah meremehkan dan 
menyakiti orang lain. Padahal Tuhan yesus me-
mandang setiap manusia berharga dimataNya. 
Nah, Allah kita saja memandang kita berharga, 
oleh karena itu kita juga harus belajar meman-

dang orang-orang di sekeliling kita berharga. 
(Nv) 

Yesaya 43:4 
Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia 
dan Aku ini mengasihi engkau. 

Rabu, 21 Mei 2008 

Doaku hari ini: 
Tuhan, ajar aku untuk menghargai orang-orang di 
sekelilingku seperti Bapa telah menghargai aku. 
 Terima kasih Tuhan. Amin.  
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Talenta 

Adik-adik tau tidak ? Sejak kita di dalam kandungan ibu, 
Tuhan sudah membentuk kita menjadi pribadi yang baik. 

Tuhan  memberikan bakat/ talenta yang berbeda satu 
dengan yang lain. Kita tidak boleh menyia-nyiakan talenta 

yang sudah Tuhan berikan, tapi sebaliknya kita harus 
mengembangkan & memakainya supaya Tuhan menam-
bah-nambahkannya. Karena jika talenta kita tidak diper-
gunakan untuk Tuhan maka Tuhan akan mengambil tal-

enta itu dari kita. Tentu adik-adik tidak mau kan talen-
tanya diambil? Nah, sekarang talenta apa yang ada pada 

adik-adik ? Apakah itu suara yang bagus, kepintaran, bisa 
bermain musik, berdoa, dll. Mintalah hikmat Tuhan su-

paya kemampuan itu dapat dipakai & dikembangkan un-
tuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. (Fl) 

Matius 25:29 
Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya 
akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa 
yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada 
padanya akan diambil dari padanya. 

Doaku hari ini:  

Tuhan Yesus, ajar aku untuk mempergunakan 

talentaku untuk kemuliaan Tuhan. Amin 

Kamis, 22 Mei 2008 
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Siapa yang pernah digigit nya-muk?? Wah, tentu saja setiap orang pernah digigit nyamuk.. Nyamuk menggigit manusia untuk mengisap darah orang tersebut. Tapi, tahukah adik-adik, bahwa ternyata hanya 
nyamuk betina saja lho yang menggigit kita! 
Nyamuk jantan tidak mengisap darah. Nya-
muk betina menemukan mangsanya dengan 
mengikuti cahaya, panas, dan bau. .  Wah, 
bau apa ya? Ternyata bau keringat!!! Ia juga 
dapat merasakan adanya udara lembab dan 
hangat yang dikelurkan dari nafas manusia. 
Nah, lalu nyamuk itu akan hinggap di kulit  
orang yang berkeringat, meraba-raba kulit 
dengan sungutnya lalu mulai menghisap darah. Jadi sekarang, adik-adik yang suka berkeringat, harus rajin-rajin mandi ya! Biar ga digigit nyamuk, ok?!!  
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Boong 

Apa sih enaknya ngeboong ? ya…mungkin kita jadi bisa “ 
selamat “ dari suatu situasi. Tapi kan kita jadinya harus 
inget inget terus cerita boong kita apa aja. Kalau engga 

nanti kita malah ketahuan sama orang lain kalau kita 
boong. Jangan-jangan, gara-gara terlalu banyak cerita 
boong yang harus diinget, pelajaran di sekolah malah 

nggak muat di otak. Kalau kita ketahuan boong, kita ha-
rus nutupin dengan boong lagi. Nambah dosa lagi deh.. 

Kalo tetep ketahuan  juga ? hmm..orang laen nggak akan 
percaya lagi deh sama kita. Mereka juga bisa bilang “lho, 

anak Tuhan tapi tukang boong “ nah, nama Tuhan jadi 
kebawa-bawa deh, karena  kita ini kan anakNya, 

utusanNya, kalo gitu kita harus berusaha untuk nggak 
boong lagi dong…biar nama Tuhan Yesus nggak dicela 

orang gara-gara kita ngeboong. Ayo, mulai sekarang kita 
belajar untuk berkata jujur! (Yl) 

Yesaya 30:9b 
 Anak-anak yang suka bohong anak-anak yang enggan 
mendengar akan pengajaran TUHAN; 

Doaku hari ini:  

Bapaku,, ampuni aku yang suka berbohong dan ajar 

aku unruk tidak mengulanginya lagi. Amin   

Jumat, 23 Mei 2008 
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Hidup Bersih 

Adik-adik, tahukah kalian kalau seekor babi 
sangat senang sekali bermain dalam Lumpur? 
Nah, coba adik-adik bayangkan, pasti babi itu 
ketika keluar dari Lumpur, badannya menjadi 
kotor. Mengapa? Karena Lumpur itu tempat 
yang kotor. Adik-adik yang manis, Tuhan Ye-
sus tidak mau anak-anaknya menjadi kotor 
seperti seekor babi tadi.  Tapi maksudnya bu-
kan kotor oleh Lumpur, melainkan oleh dosa-
dosa kita. Kita harus menjaga hidup kita su-

paya tetap bersih sesuai Firman Tuhan. (Fn) 

Mzm 119:9  
Dengan apakah seorang muda memper-
tahankan kelakuannya bersih? Dengan menja-
ganya sesuai dengan firman-Mu. 

Sabtu, 24 Mei 2008 

Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:    
Ajar aku untuk tetap hidup benar di hadapanMu. 

Ajar aku untuk tetap hidup benar di hadapanMu. 

Ajar aku untuk tetap hidup benar di hadapanMu. 

Ajar aku untuk tetap hidup benar di hadapanMu. Amin. Amin. Amin. Amin.     
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KUIS 

Nah, adik-adik, pada kotak-kotak di atas tersebar berbagai 
macam huruf. Jika adik-adik menemukan kotak yang berisi 
huruf O, maka adik-adik warnai kotak itu dengan warna 
merah. Beri warna hijau pada kotak yang berisi huruf P. Beri 
warna kuning pada kotak yang berisi huruf H. Dan warna 
biru pada kotak yang berisi huruf D.  

A P K O D U H P H 

O M D A U D H O D 

H O P O H H P D O 

R H D A J O D I N 

D B A H D C A O H 

A O L K I P T A B 

Jika telah selesai, adik-adik akan menemukan kotak-
kotak yang tidak ada warnanya. Nah,  huruf– huruf 
itu akan membentuk kata-kata dari sebuah kalimat. 

Kalimat  apakah itu? 
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 Dia Sanggu
p 

Ben memiliki sahabat yang menderita leuke-
mia, penyakit yang sangat parah dan sulit dis-
embuhkan. Sedangkan Andi memiliki seorang 
kakak yang kecanduan obat-obat terlarang. 
Lusi juga menghadapi masalah, yaitu orang 
tuanya ingin berpisah. Di tempat lain, Jimi 
dituduh berbohong oleh teman-temannya. 
Tentunya setiap orang menghadapi begitu 
banyak kesulitan dalam hidupnya. Mungkin 
adik-adik pun pernah mengalami kesulitan– 
kesulitan hingga tidak tau lagi harus berbuat 
apa. Apa yang harus kita lakukan? Ya! Ada 
Tuhan Yesus, Bapa kita yang setia yang selalu 
bersedia menolong kita. Berserulah kepada 
Tuhan Yesus karena Ia sanggup menyelamat-
kan kita dalam segala kesukaran. (Vr) 

Yesaya 59:1  
Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang 
panjang untuk menyelamatkan, dan pendenga-
ran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; 

Minggu, 25 Mei 2008 

Doaku hari ini: 

Tuhan, aku sangat percaya engkau Allah yang 

sanggup melakukan segala perkara. Amin.  
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