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PELAYANAN ANAK 
GPdI HALELUYA CIMAHI 

Jalan Kolonel Masturi 67  
Telepon: (022) 6650757 



 

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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maRkUs 11:25  

Jangan Dendam 

Jangan sekali-sekali kamu menyimpan dendam 
terhadap teman yang pernah membuatmu sakit 
hati atau kepada kakak & adik yang juga ber-
buat sesuatu yang mengecewakanmu. Sebab 
Tuhan tidak menghendaki hal itu. Firman Tuhan 
mengajarkan supaya kamu mengampuni orang 
yang bersalah kepadamu, dengan mengampuni 
orang lain maka kamu pun akan diampuni oleh 
Tuhan, itulah salah satu bukti bahwa kamu men-
taati FirmanNya. (Rb) 

Doaku hari ini:  
Bapa yang baik  
aku mau belajar  

untuk tidak dendam. 
Amin 

Senin, 23 Juni 2008Senin, 23 Juni 2008Senin, 23 Juni 2008Senin, 23 Juni 2008    
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Me
mb
er
i 

Hari minggu ini di Sekolah Minggu ada 
pengumpulan dana untuk membantu guru 
Sekolah Minggu yang terkena kece-
lakaan. Meskipun tabungan Nana hanya 
Rp 20.000 tetapi dia rela memberikannya untuk mem-
bantu gurunya. Ternyata Tuhan melihat kerelaan hatinya 
untuk memberi dengan tulus dan Tuhan Yesus mengganti-
nya lebih banyak melalui pamannya. Dia mendapat uang 
jajan Rp 40.000,-. Nah adik-adik ayo kita belajar dari 
Nana, karena ia memberi dengan tulus maka ia menerima 
balasan dari Tuhan berlipat kali ganda. (Fn) 

LukAs 6:38 

Doaku hari ini:  
Tuhan Yesus aku 
mau belajar member 
dengan tulus hati. 

Amin 

Selasa, 24 Juni 2008Selasa, 24 Juni 2008Selasa, 24 Juni 2008Selasa, 24 Juni 2008    4 



 

PE
NJ
AR
A  

Mungkin kita pernah ngadepin masalah  di keluarga ato mungkin 
sekolah, ato nilai ulangan kita jeblok? Biasanya kita mulai resah.. 
lalu mengomel. Akhirnya kecewa sama orang lalu sama Tuhan. 
Padahal mungkin segala hal yang kita alami itu adalah gara-gara 
keteledoran kita sendiri ato karena kita berbuat dosa, inget 
nggak, Rasul Paulus ketika dia dipenjara, padahal dia kan sama 
sekali nggak ngelakuin hal yang jahat malah karena dia melaku-
kan kebenaran makanya dia dipenjara. Trus apakah Alkitab 
menulis kalo Rasul Paulus bersungut sungut ato mengomel ato 
ngeluh…? Nggak kan!!! Dia malah bersukacita & bersyukur. Kok 
bisa? Karena Rasul Paulus mengerti rencana Tuhan atasnya, dia 
tau kalo Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk 
mendatangkan kebaikan. Akhirnya kita tau 
kalo melalui penjara itu, ada orang 
yang diselamatkan.. mang-
kanya.. kita teladani Rasul 
Paulus yuk…!! Mengucap syu-
kur dalam segala hal.. termasuk 
saat susah sekalipun. (yL) 

1 TesaLOniKa 5 : 18 

Rabu, 25 Juni 2008Rabu, 25 Juni 2008Rabu, 25 Juni 2008Rabu, 25 Juni 2008    

Doaku h
ari ini:

 

Bapa 
yang b

aik, ak
u mau 

belajar
 bersy

ukur d
alam 

setiap
 keada

an baik
 susah

 

maupu
n sena

ng. Am
in  
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Adik2, kita memiliki Tuhan yang 
Mahatahu. Tuhan mengetahui tentang 

segala sesuatu termasuk juga dengan apa yang 
akan kita katakan. Hebat bukan Tuhan Allah 

kita ??  Oleh karena itu kita harus menjaga agar 
apa yg kita katakan berkenan di hati Tuhan.  

Jangan sampai kata2 kita justru malah membuat 
orang lain bersedih. Kita malah mengejek, 

menghina, mengerutu, tapi kita harus belajar  
untuk memberkati orang lain. (Na) 

mA
zmu

R 13
9:4 

 

Doaku hari ini:  
Tuhan yang mahatau, tolong 
ingatkan aku supaya mulutku 
tidak mengeluarkan kata-
kata yang tidak baik tetapi 
aku mau mulutku dapat 

memberkati orang lain. Amin 

Kamis, 26 Juni 2008Kamis, 26 Juni 2008Kamis, 26 Juni 2008Kamis, 26 Juni 2008    
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ALLAH MAHA TAHU  
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Dua ekor ular 

sedang menelusuri sawah 

mencari mangsa. Tiba-tiba ular pertama 

bertanya, "Kita ini jenis ular yang berbisa nggak 

sih?", 

Si ular 2 jawab: "Entahlah, aku 

tak tahu. Emangnya kenapa?" 

"Barusan aku tak sengaja 

menggigit bibirku ...."  

Suatu malam seorang lelaki yang sedang mabuk naik bis dan duduk di sebelah perempuan beru-mur. Si nenek memandangnya dari atas ke 
bawah, kemudian berkata, "Tahu nggak, kamu akan ke neraka!" Si lelaki melompat kaget dan berteriak, "Stop...kirriii. Salah naik bis!!!." 

Apa ya
ng dik

atakan
 orang

 bisu 
per-

tama k
ali bi

sa ngo
mong? 

Tes.. 
tes...

 1 2 3
 tes..

. 

Kenapa air laut asin..? 

Karena ikannya pada keringetan dikejar-kejar nelayan.. 

Kenapa koboi Meksiko kalo berpetualang selalu bawa gitar..? 
Emangnya disuruh bawa piano..? yang bener ajaaa..?  



 

KeLUaRAn 20:12  

Jumat, 27 Juni 2008Jumat, 27 Juni 2008Jumat, 27 Juni 2008Jumat, 27 Juni 2008    8 

Pada waktu saya dalam kandungan 
mama, saya 

tidak tahu mama lagi ngapain ke saya? Tahu nggak 

mama saya lagi berdoa buat saya, lagi bernyanyi buat 

saya, lagi bermimpi buat say
a.. aduh begitu sayangnya 

mama sama saya sampe sekarang. Aku nggak boleh  

nyuruh-nyuruh mama, bentak-bentak mama, bandel ama 

mama, tidak turu
t ama mama, karena TUHAN menyu-

ruh aku untu
k hormat sama papa dan 

mama. (Sg) 

AKU SAYANG  PAPA DAN MAMA  

Doaku hari ini:  
TUhan, aku mengasihi kedua orang tuaku dan ajar aku 

untuk  senantiasa menghormati mereka. Amin 



 KOK JAHAT sih ??  
Dina digosipkan mencuri milik teman 
sekelasnya. Padahal dia nggak mencuri, 
kayaknya Dina udah nggak punya teman lagi. Belakangan, Dina 
dengar kalo yang menggosipkan dia adalah Fio. Dalam hati Dina 
mikir, “Yah, kok Fio jahat sih? Emang aku salah apa sama dia? Fio 
udah keterlaluan! Aku harus balas perbuatan dia..! Tapi, dia ingat 
Roma 12:21. Ih kalau emang Fio jahat sama aku, kok aku ikutan 
jahat ya?“ Dina nyesel banget udah sempat mikir hal-hal jahat 
sama Fio. Besoknya di sekolah Dina nyapa Fio. Meskipun  yang di 
sapa  buang muka, Dina tetap senyum. Dina gak peduli dengan apa 
tanggapan Fio. Lama-lama Fio juga heran. Kok Dina nggak marah 
sama dia. Nah ribuan taun lalu, Yusuf  juga pernah dijahatin sama 
saudara-saudaranya. Dia dibuang ke sumur terus dijual jadi budak. 
Tapi Yusuf menyadari bahwa Allah akan memberikan yang terbaik 
( Kejadian 45:5, Kejadian 50:20). Biarpun udah dijahatin tapi dia 
milih untuk membalas dengan kebaikan. Rugi dong?? Tapi buktinya  
nggak tuh.. dia malah jadi pejabat di Mesir. Dia juga menolong 
keluarganya dari kelaparan. Adik-adik kalau ada yang jahat sama 

kita, mungkin aja kita jengkel, tapi jangan 
dibiarin jengkel 

terus..justru kita 
harus belajar ngala-
hin kejahatan den-
gan kebaikan. Kita 
pasti menuai sesuatu 
yang luar biasa. (Iv) 

9 
Sabtu, 28 Juni 2008Sabtu, 28 Juni 2008Sabtu, 28 Juni 2008Sabtu, 28 Juni 2008    

Doaku hari ini: Tuhan, ajar aku memiliki kasih seperti Engkau yang tidak mem-balas kejahatan dengan kejahatan. 

ROmA
 12:21 

 



 

KUISKUISKUISKUIS    10 

Temukan nama-nama binatang ini yuk !! Nama-nama 
tersebut bisa aja tersembunyi di kotak ini… bisa berupa 
diagonal, melintang kesamping, dari atas ke bawah dan 
sebagainya… tapi ingat… kata-katanya harus tetap 

dalam sebuah garis lurus yah..  \ \ 



 
YeRemiA 1:5a  

AKU DA
N DIA  

Minggu, 29 Juni 2008Minggu, 29 Juni 2008Minggu, 29 Juni 2008Minggu, 29 Juni 2008    
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Ada seorang gadis sederhana bernama Tasya yang se-

lalu iri pada gadis cantik yang selalu menikmati sorenya 

dengan duduk di balkon rumahnya yang indah. Tasya  

slalu merasa betapa untungnya gadis cantik itu dan ma-

langnya dirinya yang hanya jadi pembersih sampah. Tiap 

hari Tasya menginginkan dirinya jadi gadis cantik dan 

kaya itu. Manusia cenderung nggak pernah puas, ingin 

jadi orang lain yang keliatan lebih beruntung daripada 

dirinya. Kita hanya tau bagian indah yang nampak dari 

kehidupan seseorang, tapi nggak tau kelemahannya. Ayo 

belajar untuk bersyukur karena 

Tuhan sudah membentuk dan 

mengenal kita sebelum kita ada 

dalam rahim ibu kita. (Vr) 

Doaku hari ini: 
Bapaku, aku beryukur 
karena Engkau telah 
membentuk dan  

mengenalku sebelum 
aku ada dalam rahin 

Ibuku. Amin 



 

Tina adalah seorang anak yang cantik juga pintar. Se-
lain itu dia juga termasuk orang yang berada. Apapun 
yang dia minta, pasti dibeliin sama orang tuanya. Tetapi 
karena keadaannya itu dia menjadi sombong. Dia tidak 
mau bergaul dengan orang-orang yang kehidupan eko-
nominya kurang. Suatu hari, saat Tina dan orang tuanya 
akan bertamasya ke Puncak, terjadilah kecelakaan. 
Mobil yang ditumpangi Tina masuk ke dalam jurang. 
Tina berhasil diselamatkan. Tapi kini keadaannya 
berubah, ia tidak bisa berjalan dan wajahnya penuh 
luka. Adik-adik nggak mau kan jadi seperti Tina? Nah, 
makanya kita nggak boleh sombong karena Tuhan  
Yesus benci orang-orang yang sombong. (Nv) 

YakObUs 4:10  

Senin, 30 Juni 2008Senin, 30 Juni 2008Senin, 30 Juni 2008Senin, 30 Juni 2008    Gue gitu loch… 

Doaku hari ini: 
Tuhan aku mau belajar 
supaya tidak sombong , 
bantu aku ya Tuhan.. 

Amin  
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Suara Iblis  
YakObUs 4 : 7 

“Lucky ingat ya jangan nyontek“ kata mama.  
“Iya, ma.” Kata Lucky. 
Saat ulangan dimulai anak-anak mulai membaca 
soal tersebut. Sementara mengisi soal–soal 
tersebut, mulailah teman-teman Lucky saling menyontek. 
Lucky pun mulai gelisah karena ada beberapa soal yang nggak 
bisa Lucky kerjain. Lucky melihat teman-temannya yang men-
yontek, sementara itu mulailah iblis berbisik ditelinganya.  
“Ayo Lucky nyontek aja! Teman-teman juga begitu. Ga apa-
apa Lucky kan bukan cuma kamu yang nyontek, teman-teman 
kamu juga nyontek kok.”  
Adik-adik hati-hati loh kadang iblis mempengaruhi hati kita untuk 
melanggar Firman Tuhan. Adik-adik harus mempunyai ketegu-
han iman untuk tidak mendengar suara iblis bahkan dapat mela-
wan suara iblis tersebut. Supaya adik-adik tidak melakukan 
‘DOSA’. (Fn)  

Selas
a, 1 Ju

li 200
8

Selas
a, 1 Ju

li 200
8

Selas
a, 1 Ju

li 200
8

Selas
a, 1 Ju

li 200
8    

13 

Doaku hari ini: 
Tuhan Yesus yang baik, 
aku yakin jika aku tinggal 
dekat Tuhan aku bisa  
melawan  kuasa si Iblis. 

Amin 



 
Tetap berjuang  

fiLip
i 1:2

7  
Rabu, 2 Julii 2008Rabu, 2 Julii 2008Rabu, 2 Julii 2008Rabu, 2 Julii 2008    

Pada suatu hari di kampungnya Tono diadakan  
perlombaan lari antar kampung. Tono adalah wakil 
dari kampungnya itu. Sehari sebelum hari perlombaan 
tiba, kaki Tono terkilir. Walaupun kaki Tono masih 
sakit, tapi ia tetap berjuang mengikuti perlombaan 
tersebut, dia berdoa dan ia yakin Tuhan akan 
menolongnya untuk menyelesaikan pertandingan itu. 
Ternyata perjuangannya membuahkan hasil. Ia  
menjadi juara pertama. Nah adik–adik begitu juga  
dengan kita, kita harus berjuang walaupun banyak  
godaan dari iblis. Kita harus 
mempertahankan iman  
percaya kita. (Dn) 

Doaku hari ini: 
Tuhan aku mau  

berjuang untuk  tetap 
mempertahankan  
kepercayaan dan 
imanku pada Tuhan. 

Amin 
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KeluaRan 20 : 5 

Rina baru aja punya ade baru. Awalnya Rina seneng 
sekali karena punya ade baru yang lucu. Tapi lama-
lama Rina jadi sebel banget sama adiknya, soalnya 
mama jadi lebih merhatiin adenya. Rina cemburu 
sama adiknya karena perhatian mama jadi terbagi. 
Kalo manusia aja bisa cemburu, apalagi Tuhan kita, 
Tuhan juga suka cemburu kok… Tuhan cemburu kalo 
liat kita anak-anaknya lebih mentingin hal lain selain 
Tuhan. Nah… makanya biar Tuhan nggak cemburu, ayo 
kita utamakan Tuhan dalam hidup kita daripada hal-hal 
yang laen. AYO UTAMAKAN TUHAN SE-
LALU !!!! (Vr) 

Doaku hari ini: 
Tuhan Yesus, aku mau belajar mengutamakan Tuhan 
dalam seluruh hidupku dengan segenap hatiku. Amin  

Kamis, 3 Juli 2008Kamis, 3 Juli 2008Kamis, 3 Juli 2008Kamis, 3 Juli 2008    

Cem
bu

ru
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MazmuR 108: 4 

Ada seorang anak bernama Dina. Ia sangat 
mengasihi Tuhan. Dalam keadaan senang atau bahkan 
sedang mengalami masalah sekalipun, ia selalu bersyukur 
kepada Tuhan serta memuji nama Tuhan. Apakah teman
-teman mau seperti Dina? Atau teman-teman selalu 
melupakan kasih Tuhan? Tetaplah untuk selalu bersyukur 
kepada Tuhan karena Dia yang selalu melindungi kita. 
Mengucap syukurlah saat susah ataupun senang. (Fl) 

 

Doaku hari ini: 
Tuhan aku mau bela-
jar beryukur untuk 
segala sesuatu yang 
Tuhan ijinkan terjadi 
dalam hidupku.  

Amin 

Jumat, 4 Juli 2008Jumat, 4 Juli 2008Jumat, 4 Juli 2008Jumat, 4 Juli 2008    

Ber
syu

kur
 

kep
ada

 Tu
han
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 Doa  
Sabtu, 5 Juli 2008Sabtu, 5 Juli 2008Sabtu, 5 Juli 2008Sabtu, 5 Juli 2008    

Matius 2
1:22  

Ada seorang gadis kecil keturunan Tionghoa bernama Ong Bie 
Kiauw, belum lama ia mengenal Tuhan Yesus melalui seorang 
Guru Sekolah Minggu yang juga teman kakaknya. Setiap tahun 
keluarga besarnya masih merayakan Tahun Baru Imlek dan pada 
saat itu mamanya suka membuat kue keranjang. Pada suatu hari 
menjelang Tahun baru Imlek, dia berjanji kepada sahabatnya 
untuk membuatkan sebuah kue keranjang kecil untuk sahabatnya. 
Tetapi betapa sedih hatinya ketika mengetahui bahwa Imlek 
tahun itu mamanya tidak akan membuat kue keranjang. Didalam 
kesedihannya itu, ia berdoa dengan penuh kepercayaan pada 
Tuhan agar Tuhan menggerakkan hati mamanya untuk membuat 
kue keranjang sehingga ia bisa menepati janjinya kepada saha-
batnya dan Tuhan pun menjawab doanya, mamanya membuat 
kue keranjang sehingga ia juga bisa membuat kue keranjang kecil 
untuk sahabatnya. Nah, adik-adik, apa yang kalian inginkan dalam 
hidup kalian? Sampaikan semua keinginan kalian kepada Tuhan 

melalui doa dengan penuh keper-
cayaan jika Tuhan berkenan 
maka apapun yang kamu minta 
kamu akan menerimanya. (Rb) 

Doaku hari ini: 
Bapa yang baik. Terima 
kasih karena Engkau akan 
selalu mendengar dan 
menjawab doa-doaku. Amin 
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AmsaL 15:18  Berteng
kar !!! 

Pada waktu istirahat sekolah, Budi mengejek Andi. 
Lalu Andi langsung marah dan mereka mulai 
bertengkar. Apa kalian pernah begitu? Coba aja 
kalo Andi bersabar... pasti ia tidak akan bertengkar 
dan tidak akan ada permusuhan. Nah, makanya kita 
harus belajar sabar bila ada masalah, biarkan saja 
bila teman jahat ke kita. Kita doakan, biar Tuhan 
yang jadikan baik. Amin. (Hn) 

Minggu, 6 Juli 2008Minggu, 6 Juli 2008Minggu, 6 Juli 2008Minggu, 6 Juli 2008    

Doaku hari ini: 
Tuhan, tolong aku supaya 
aku tidak cepat marah. 

Amin  
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Ayo tebak ………   
Di gambar ini sebenernya ada berapa 

orang sih … ???   \ \ 
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