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PELAYANAN ANAK 
GPdI HALELUYA CIMAHI 

Jalan Kolonel Masturi 67  
Telepon: (022) 6650757 

No: 03/VI/RH/Pelnap/2008 



 

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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Amsal 4 : 23  
Ih.. Bau !! 

Adik-adik tau ga gimana keadaan kandang…?! 
Kandang itu biasanya bau, kotor terbuat dari kayu 
yang mudah terbakar dan biasanya berantakan.  Tau 
ga adik-adik kalo kandang itu juga bisa ngegambarin 
hati . 
Kandang yang bau ngegambarin hati yang selalu iri 
ama orang lain, kandang yang kotor ngegambarin 
keadaan hati yang selalu dendam sama teman atau 
orang lain, kalo yang terbuat dari kayu dan mudah 
terbakar artinya keadaan hati yang mudah marah. 
Nah… adik-adik kalo hati adik-adik ... seperti  
kandang atau hati yang bersih…?! Ayo kita beresin 
hati kita dan bersihkan hati ini supaya tetep terjaga 
bersih dan ga kotor kaya kandang. OK!  (Vr) 

Doaku hari ini:  
Tuhan Yesus, ajar kami menjaga hati 
kami tetap bersih  di hadapanMu. Amin 

Senin, 09 Juni 2008 
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Ferdy terkenal sebagai anak paling 
nakal di kelas. Ibu dan Bapak Guru 
sampai pusing tujuh keliling dibuatnya. 
Selain nakal, ternyata Ferdy punya ke-
biasaan ngomong kasar juga. Kadang-
kadang, hampir semua isi kebun  
binatang dia bawa. Malah dia juga san-
gat senang mengejek teman-temannya. 
Oleh karena itu, tidak ada satu orang 
pun yang mau berteman dengan Ferdy. 
Adik-adik masih ada yang suka ngomong kasar atau mengejek-
ejek orang lain ngga? 
Yuk kita belajar supaya ngga ngomong kasar lagi. Karena selain 
bikin kita ngga punya teman, Bapa kita yang di Surga juga 
sedih banget ngedengernya. (Nv) 

Ssttt…!! 
Efesus 4:29  

Doaku hari ini:  
Bapa yang penuh kasih, aku 
mau belajar ngga ngomong 

kasar, Tuhan tolong aku ya. 
Amin. 

Selasa, 10 Juni 2008 
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2 Timotius 1:8  

Rabu, 11 Juni 2008 
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“Adik-adik siapa yang mau menyanyi ke depan?” 
kada Bu Lina. Semua teman – teman Nana maju 
kedepan, kecuali Nana. Dia tidak mau maju karena 
malu dilihat teman-temannya. 
Saat masuk kelas, Ibu Ratih meminta semua anak 
untuk bercerita tentang pertolongan Tuhan yang 
sudah dialami semua teman Nanapun mulai ber-
cerita. Tiba giliran Nana. Ibu Ratih dan teman-
temannya pun menunggu sampai 5 menit tapi tetap 
Nana tidak mau bercerita karena dia malu, takut 
kata-katanya salah. 

Adik-adik Tuhan Yesus mau supaya tidak malu 
bercerita tentang Tuhan. Berkat yang diterima ha-
rus kita saksikan kepada orang lain supaya orang 

lain bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus selalu 
menolong kita. (Fn) 

Doaku hari ini: 
Tuhan, aku mau belajar ngga malu untuk bersaksi tentang Engkau. Amin.  

Malu 



 

Me vs Mom 

“Mamih!!! Sepatu aku mana??!” teriak Rasya pada 
maminya sewaktu mau pergi ke sekolah.  
Rasya terbiasa berteriak dan marah-marah pada 
mamanya, apalagi kalau menginginkan sesuatu dia 
meminta sambil bentak-bentak.  
Adik-adik ga boleh mencontoh sikap seperti Rasya 
ya… kalau adik-adik menginginkan sesuatu, minta-
lah dengan lemah lembut, jangan marah-marah … 
apalagi mintanya sama orang tua kita. (Iv) 

Doaku hari ini:  
Tuhan ampuni aku, kalau selama 
ini aku suka marah sama papa dan 
mama, ajari aku supaya jadi anak 

yang lemah lembut.  

Kamis, 12 Juni 2008 
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Efesus 6:1, 2 
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Kenapa polisi suka nyari sidik jari? Soal-nya nggak ada sidik jari manusia yang sama persis di dunia ini. Tapi tau nggak, 
kalo sidik lidah manusia juga nggak ada yang sama? Beda lagi sama sapi, sapi dikenali lewat 

hidungnya. 
 

Kenapa ayam nyebrang jalan nggak liat kanan kiri dulu? Soalnya matanya ada disamping! Hehe.. Tau nggak kalau kelinci juga nggak pernah nen-gok ke belakang, karena mata kelinci bias melihat kebelakang tanpa harus menengokan lehernya.   
Mau tahu gimana cara ular Boa ganti kulit? Untuk me-

lepaskan kulitnya yang lama, ular Boa menggosok-
gosokkan dirinya pada batang pohon atau batu-batuan. 
Srek ...srek.. Srek… ih… kayaknya sakit banget yah, 
makanya mereka melakukannya hanya sekali dalam 



 

Beda? Siapa takut??!!  

Setiap orang dilahirkan special. Ada yang rambutnya 
keriting, ada yang lurus, ada yang kulitnya sawo matang 

adapula yang putih. Matanya pun bentuknya beda-
beda. Coba adik-adik bayangkan jika semua orang 

bentuknya serupa?! Mungkin akan membosankan dan 
kita pun tidak tau cara membedakannya. Oleh karena 
itu, kita harus bersyukur karena kita diciptakan ber-

beda satu sama lain. Jangan sampai perbedaan itu 
membuat kita minder atau bahkan saling mengejek. 
Justru perbedaan itulah yang membuat setiap orang 

unik. Beda? Siapa takut??!!  
(Na) 

Mazmur 139:13-14  

Doaku hari ini:  
Tuhan Yesus, ajar aku bersyukur 
untuk apa yang telah Tuhan 
berikan padaku. Amin.  

Jumat, 13 Juni 2008 

8 



 

Sabar 
Efesus 4:2 

Sabtu, 14 Juni 2008 

Doaku hari ini: Tuhan, aku mau belajar untuk sabar dalam segala hal. Amin  
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S =  Sukacita walau  
 Banyak permasalahan 
A =  Anak Tuhan cinta 
 dengan perdamaian 
B =  Buang sifat angkuh, 
 pemarah dan benci 
A =  Akuilah bahwa Yesus Kristus telah  
 mengampuni kita dan kita diperintahkan  
 untuk mengampuni kesalahan orang lain 
R =  Rubah sifat mau menang sendiri menjadi 
 kasih yang mau berbagi dengan orang 
 lain 
Adik-adik kalau kita SABAR, berarti kita bersu-
kacita, cinta perdamaian, ngga cepat marah, ngga 
mau menang sendiri dan mengampuni orang lain. 
Ayo, siapa yang mau belajar menjadi sabar? (Dn) 



 

KUIS 
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Ayoo… Temukan jalan keluarnya … !!! 



 Mamaku Cerew
et 
Minggu, 15 Juni 2008 

11 

Doaku hari ini: 

Tuhan, ajar aku
 untuk  

menghormati papa dan m
amaku. Amin. 

Kolose 3:20 .. Keluaran 20:12  
Bon-bon  : Aduh … mama aku ngeselin deh … cerewet 
 banget !! masa itu ga boleh … ini juga ga boleh … 
 aahhh .. ga asik neh !!! 
Bin-bin  : Eh … ko gt seh … Inget loh … kata Tuhan kan kita 
 harus menghormati orang tua kita. 
Bon-Bon  : Iyah seh … tapi orang tua aku sih beda…cerewet..!! 
Bin-bin : Loh…Tuhan kan ga bilang hormati orang tuamu kalau 
 dia ga cerewet tapi yang Tuhan mau supaya kita  
 menghormati orang tua kita bagaimanapun keadaan 
 mereka 
Bon-bon : Tapi kalo mereka nyuruh-nyuruh kita atau ngelarang-
 ngelarang kita gimana? Kan ga enak… 
Bin-bin : Tentu aja kita harus taatin dong karena mereka 
 pasti ngelakuin itu buat kebaikan kita juga. Gimana 
 kita mo menghormati en taat ma Tuhan yang ga 
 keliatan ma kita kalo sama orang tua kita aja….kita 
 ga bisa taat.Jadi,, belajar untuk dengar-dengaran dan 
 taat ya sama papa en mama kita…!! Karena itu yang 
 Tuhan mau supaya kita lakuin..!! (yL) 



 

Hari ini kita diingatkan melalui  
Firman Tuhan supaya jangan som-
bong. Tau ga bahwa sombong atau 
tinggi hati dimata Tuhan adalah suatu kejahatan 
yang mendatangkan hukuman. Dengan kata lain 
orang yang sombong selalu merasa dirinya paling 
hebat dan karenanya ia merasa dirinya tidak 
membutuhkan siapapun, termasuk Tuhan. 
Sebab itu marilah kita menjadi anak-
anak yang rendah hati. (Fl) 

 

Amsal 16 : 5  

Senin, 16 Juni 2008 

Som
bon

g it
u ru

gi 

Doaku hari ini: 
Tuhan Yesus ajar aku untuk men-
jadi anak yang rendah hati, Amin!  
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Hita
m  

Roma 3:23  

Badu adalah seorang anak 
yang sangat nakal. Ia suka 
berantem, marah-marah, 
melawan orang tua, tidak 

suka berdoa dan baca Alkitab. Pada suatu hari 
Badu bertemu dengan seorang pengemis tua, … 

tiba-tiba pengemis tua itu berkata… “Badu 
mengapa hatimu hitam?”. Badu sangat marah 
dan mendorong pengemis itu karena Tuhan 

Yesus tidak ada di hati Badu. Badu selalu mela-
kukan dosa. Adik-adik bagaimana dengan hati 

kalian? Apa warna hati adik-
adik? (Tim RH) 

Doaku har
i ini: 

Tuhan Y
esus yan

g baik, b
antu 

aku supa
ya aku b

ias untuk
 tidak 

berbuat d
osa lagi.

 Terima kasih 

Selasa, 17 Juni 2008 
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Matius 26
:28 

Warna merah itu artinya apa ya?! Oh iya betul … 
merah itu artinya berani. Bendera Indonesia ada 
warna merahnya. Apa lagi yah yang warnanya 
merah? Boneka, baju, sepatu, mobil, dan lain-lain. 
Di dalam tubuh manusia apa yah yang warnanya 
merah? Darah … oh iyah darah. 
Apa adik-adik pernah terluka dan mengeluarkan 
darah?! Pasti sakit yah … Begitu juga dengan  
Tuhan Yesus … Waktu Dia disalib, dicambuk, darah
-Nya keluar, padahal Tuhan Yesus tidak pernah 
berdosa lho. Darah-Nya mengalir supaya kita  
selamat dan masuk Surga. Tuhan Yesus baik 
ya..!!! (Tim RH) 

Doaku hari ini: 

Bapa yang baik, 
terima kasih buat pen

gorbanan

-Mu supaya aku se
lamat dan masuk Surga. 

Amin 

Rabu, 18 Juni 2008 Merah  
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Puti
h  

1 Yohanes 1 : 9  

Kalo warna putih kalian pasti tau 
khan artinya,,,,, artinya bersih, suci. 
Apa kalian mau punya hati yang putih bersih…, caranya 
hanya percaya pada Tuhan Yesus, mengaku semua dosa 
kita dan undang Tuhan Yesus masuk dan tinggal dalam 
hati kalian. Apa kalian mau??? 
Dulu hati kita hitam …, tapi kalau adik-adik mengundang 
Yesus masuk dalam hati kita…., Tuhan Yesus akan 
menghapus dosa kita menjadi bersih. Karena hanya  
darahNya Yesus yang bisa membuat hati kita putih  
bersih. Apa adik-adik mau hatinya bersih? (Tim RH) 

Doaku hari ini: 
Tuhan Yesus ampuni aku aku suka melawan 
orang tua, suka marah-marah suka gangguin 
teman, adik dan kakak. Tuhan sucikan 
hatiku dan tinggal di dalam hatiku.Terima 
kasih. Amin 

Kamis, 19 Juni 2008 
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1 Petrus 2:2 
Adik-adik kalo denger kata hijau apa yang adik-adik 
pikirkan??? Pasti pohon kan yang adik-adik ingat. Tau ga 
kalo pohon warnanya hijau, tandanya pohon itu masih 
hidup dan masih dapat bertumbuh menjadi besar. Adik-
adik ternyata bukan hanya pohon aja yang bisa bertum-
buh, kita juga bisa bertumbuh...buktinya adik-adik tidak 
dilahirkan langsung besar kan?? Tetapi harus menjadi 
seorang bayi dulu. Seorang bayi diberi susu supaya dapat 
bertumbuh menjadi besar. Begitu juga dengan kehidupan 
rohani kita yang harus bertumbuh. Adik-adik tau ga  
gimana caranya??? Yaitu dengan baca Alkitab, Berdoa, 
Melakukan Firman Tuhan & bersaksi … Adik adik mau 
kan…( Tim RH) 
    Doaku hari ini: 

Tuhan Yesus yang baik aku mau 
semakin dekat dan semakin bertumbuh  

dihadapanMu. 
 Amin 

Jumat, 20 Juni 2008 

Hijau  
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 Buah  Yohanes 15 : 4 

Ana mempunyai sebuah pohon mangga. Saat ini 
adalah saatnya pohon mangga itu mulai berbuah, 
yang pada setiap rantingnya mulai tumbuh buah. 
Setiap hari Ana menghitung jumlah buahnya. Wah 
ternyata banyak sekali buahnya, betapa senang 
hati ana. 
Adik2 bukan cuma pohon yang menghasilkan 
buah, ternyata kita pun bisa loh berbuah. Tuhan 
mau  kita engga hanya bertumbuh, tetapi harus 
menghasilkan buah. Buah apa ya? Apa buah 
mangga/nanas/jeruk/apel atau yang lain? Bukan 
buah seperti itu yang Tuhan mau, tetapi buah 
Kesabaran, Kebaikan, Kasih, Sukacita dan masih 
banyak lagi buah yang bisa kita kasih untuk Tu-
han. Adik2 bisa berbuah jika adik2 tinggal di-tinggal di-tinggal di-tinggal di-
dalam Tuhan.dalam Tuhan.dalam Tuhan.dalam Tuhan. Buah apa yang mau adik2 berikan 
untuk Tuhan? (Tim RH) 

Doaku hari ini: 
Tuhan Yesus yang baik, aku mau tinggal 
didalm Tuhan supaya aku bisa memberikan 
buah yang terbaik untuk Tuhan setiap hari. 

Amin 

Sabtu, 21 Juni 2008 17 



 

2 Korintus 5:1b 
Adik-adik tau ga kalau di surga jalannya  
terbuat dari emas … Wah … pasti enak yah masuk 
surga … jalannya emas, bercahaya, terang. Kalau adik
-adik disuruh memilih, kalian mau pilih masuk surga 
atau neraka? Pasti kalian ingin masuk surga kan … 
Kalian tau ga siapa yang ada di surga? Di surga tem-
patnya Tuhan Yesus dan semua orang yang percaya 
pada Tuhan Yesus. Wah … Tante dan Om mau masuk 
surga ah … Apa kalian juga mau?! (Tim RH) 

Doaku hari ini: 
Tuhan Yesus ... aku mau masuk  
surga dan tinggal bersama-Mu.  
Terima kasih Tuhan.  
Haleluya. Amin  

Minggu, 22 Juni 2008 

Kuning  
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KiTa MeWaRnAi 
Yuk … !!! 19 



 


