
 
PELAYANAN ANAK 
GPdI HALELUYA CIMAHI 

Jalan Kolonel Masturi 67  

Telepon: (022) 6650757 

No: 05/ VII/ RH/ Pelnap/ 2008 



 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 terse-
but.  

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.  

Selamat Mencoba!! 



 

Yakobus 3:16  

Iri hati adalah sikap tidak 

senang apabila melihat 

keberhasilan & kelebihan 

orang lain. Perasaan iri hati 

tidak hanya mengganggu tapi 

juga menyebabkan kekacauan, pertengkaran, 

permusuhan.  Kalau adik-adik membiarkan sifat 

ini adik-adik tidak akan merasa tentram. Hilang-

kan sifat buruk itu. Jika adik-adik ingin berha-

sil, adik-adik harus berdoa dan berusaha. Dan 

ikutlah bersyukur atas kelebihan atau keberha-

silan orang lain, jangan iri hati. (Rb)  

Doaku 
hari ini

: 
Doaku 

hari ini
: 

Doaku 
hari ini

: 
Doaku 

hari ini
:     

Tuhan Yesus aku mau belajar tidak iri 

hati lagi. Amin  

Senin, 7 Juli 2008 
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 Jangan Jangan Jangan Jangan     

Membalas Membalas Membalas Membalas     

Huh…Huh…uh. Begitulah suara tangisan Tina . 

Tina menangis karena Mimi menarik tasnya se-

hingga Tina terjatuh. Tina langsung ngasih tau 

Tono kakaknya.“Sudahlah Tina, jangan menangis. 

Tunggu saja besok di sekolah. Besok kaka akan 

membuat perhitungan dengan Mimi. Tina , kamu 

maunya kaka apain Mimi?” kata Tono. Tapi 

karena Tina adalah anak seko-

lah minggu yang baik dia hanya 

berkata “Sudahlah kak, biar-

kan saja. Jangan membalas”. 

Adik-adik sikap Tina adalah 

sikap yang baik dia selalu ingat 

Firman Tuhan bahwa kita tidak 

boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. 

Apa adik-adik sudah melakukan itu?(Fn)  

Matius 5:39 

Doaku hari ini: Doaku hari ini: Doaku hari ini: Doaku hari ini:     

Tuhan Yesus beri aku kasih yang tidak membalas kejahatan 
dengan kejahatan Amin 

Selasa, 8 Juli 2008 
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Adik-adik masih ingat cerita Daud & Goliat ? ketika 

Goliat melihat Daud, dia langsung meremehkan 

Daud. Goliat mengganggap remeh  Daud yang 

seperti “ANAK KECIL“ & tidak terlihat sebagai 

prajurit gagah perkasa. Dia merasa mudah untuk 

menghancurkan Daud. Tapi sebaliknya, ee.. jagoan 

F i l i s t i n itu kalah di tangan si “ANAK KECIL“. 

Intinya Goliat kalah karena meremehkan 

“ANAK KECIL“ yang percaya Tu-

han. Nah, kita jangan seperti itu 

ya..(Iv)  

1 Samuel 17:42  

Doaku 
hari ini

:
Doaku 

hari ini
:

Doaku 
hari ini

:
Doaku 

hari ini
:    

Bapa yang baik aku mau belajar 

menghargai dan tidak meremehkan 

orang lain. Amin  

5 
Rabu, 9 Juli 2008 



 

Udah tiga hari ini Nina dan Lia 

bermusuhan. Padahal mereka ber-

dua itu sahabat yang sangat dekat.  

Ternyata, mereka bermusuhan hanya 

karena hal yang sepele. Waktu itu, 

Lia nggak sengaja matahin penggaris 

Nina. Sebenarnya, Lia sudah 

meminta maaf, tapi Nina ngga mau 

maafin dan tetep musuhin Lia, jad-

inya mereka nggak punya damai se-

jahtera. 

Adik-adik pernah nggak kayak gitu? 

Walaupun temen adik-adik udah minta maaf 

tapi adik-adik nggak mau maafin. Tuhan Ye-

sus yang seringkali sedih dan kecewa 

karena sikap kita saja, 

mau memaafkan kita 

kalau kita sungguh-

sungguh minta maaf 

kepada-Nya. Kenapa 

kita ngga?(Nv)  

Efesu
s 4:3

  

Doaku har
i ini: 

Doaku har
i ini: 

Doaku har
i ini: 

Doaku har
i ini:     

Tuhan Yesus ajar aku supaya 

memaafkan orang seperti  

Engkau memaafkan aku. Amin  

Kamis, 10 Juli 2008 6 
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Apa pesan di bawah ini? 
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Nah, caranya..adik-adik tinggal mengganti angka dalam 
kotak abu-abu dengan huruf, misalnya  1= A, 2=B, 
3=C, terus seperti itu sampai 26=Z . Lalu baca 
berurutan dari nomor 1 sampai 5! Selamat mencoba!! 

  

                   
     



 
Yakobus 4:7  

Jumat, 11 Juli 2008 
8 

Tahukah 
kalian, ka

lau Iblis p
unya peke

rjaan teta
p 

yaitu men
jatuhkan 

anak-anak
  Tuhan. G

odaannya
 

sangat ha
lus sepert

i pada kap
al yang be

sar yang 

mengalam
i kebocor

an kecil.  
Tapi iman

 Yesus me
m-

beri telad
an kepada

 kita semu
a untuk t

idak mem
-

beri kesem
patan kep

ada iblis. 
Waktu dic

obai di-

padang  g
urun Tuh

an Yesus 
selalu mel

awan iblis
 

dengan m
engucapk

an Firman
 Tuhan. M

akanya kit
a 

harus sela
lu baca Fi

rman Tuh
an supaya

 kita bisa 

melawan 
iblis. YUK

 KITA LA
WAN IBL

IS! (Vr)  

Doaku hari ini: Doaku hari ini: Doaku hari ini: Doaku hari ini:     

Tuhan  aku  mau rajin membaca firmanMu 
sehingga aku bisa melawan tipu daya 

iblis. Amin  



 

Adik-adik, pernahkah kalian mendengar ten-

tang suatu cara menarik yang dilakukan orang 

Sumatera untuk menangkap 

kera? Seorang pemburu akan 

menyiapkan sebuah kendi besi 

yang diisi kacang lalu diikat di 

sebatang pohon. Kera yang 

penasaran itu akan tertarik 

dengan bau kacang sehingga 

ia akan memasukkan tan-

gannya ke dalam kendi dan 

mengambil kacang itu. namun 

lubang kendi itu terlalu kecil 

baginya sehingga ia tidak akan dapat menge-

luarkan tangannya karena tangannya penuh 

berisi kacang.  

9 Sabtu, 12 Juli 2008 

1 Yoh 2:
 15-17 

 

Bersambung ke halaman selanjutnya... 
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Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:    

Tuhan aku tidak mau diperbudak oleh hal-hal 

duniawi yang membuat aku lupa Engkau. 

Bantu aku Tuhan . Amin 

karena tidak mau melepaskan kacang dalam 

genggamannya kera 

itu dapat dengan mu-

dah ditangkap oleh si 

pemburu. nah, adik-

adik, Iblis juga meng-

gunakan cara yang 

sama untuk menjerat 

kita. Iblis mencobai 

kita mungkin melalui 

PS, nonton TV, baca 

komik, dll yang terus 

menerus dilakukan tanpa mengenal waktu 

sehingga membuat kasih kita kepada Bapa di 

Sorga hilang, kita jadi lupa ke gereja, malas 

berdoa, tidak ada waktu untuk baca Alkitab. 

jangan sampai kita di perbudak oleh hal-hal 

duniawi sehingga kita lupa pada Tuhan, lupa 

untuk melakukan kehendak Tuhan. (Rb)  



 
Ams 29:22  

Minggu, 13 Juli 2008 
11 

Pada pagi hari, Budi pergi ke sekolah. 

Budi berpikir, " aduhh, sebel hari ini 

ketemu Doni yang nyebelin jadi males ke se-

kolah nih. Males ahh…" 

 eittt… apa kalian pernah begitu? Kata Tuhan kan 

tidak boleh males.. Kita harus semangat! Jangan 

karena kita marah sama temen kita, kita malah jadi 

males. Makanya kalau kita marah, pada hari itu juga 

kita harus bereskan rasa marah itu. 

Sehingga kita bisa tetap bersukacita 

dan tidak menjadi malas. (Hn)  

Doaku ha
ri ini:

Doaku ha
ri ini:

Doaku ha
ri ini:

Doaku ha
ri ini:    

Tuhan tolong aku untuk bersabar su-

paya tidak cepet marah. Amin.  



 

Pada suatu malam, Budi makan bersama keluar-

ganya. Di meja makan hanya ada tempe dan sayur 

asem. Budi marah karena Budi ingin makan yang 

lain seperti Pizza. Pernah nggak kita seperti Budi? 

Wah, betapa tidak bersyukurnya kita padahal kan 

kita sudah diberi makanan yang cukup. Coba lihat 

pengemis di jalan yang belum tentu makan setiap 

hari. Nah, mulai sekarang kita harus belajar bersyu-

kur karena  kita masih bisa 

makan, orang lain belum 

tentu bisa . Kita harus bela-

jar bersyukur ya! (Hn)  

Amsal 17:1  

Senin, 14 Juli 2008 

Doaku hari ini:
Doaku hari ini:
Doaku hari ini:
Doaku hari ini:    Tuhan  ajar aku mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan. Amin  

12 



 

Ibrani 11:1 

Hai adik- adik, tahu nggak apa itu 

iman? iman adalah percaya dengan sungguh- sung-

guh bahwa apa yang kita minta pasti Tuhan beri, 

meskipun kita belum menerimanya. Misalnya adik- 

adik minta sesuatu sama mama seperti tas baru, 

tapi mama belum punya uang, mama janji kalau 

sudah punya uang pasti dibelikan dan adik- adik 

percaya kalo mama pasti akan menepati janjinya. 

Nah, iman juga seperti itu, tetap percaya 

meskipun kita belum menerimanya. Mari adik-adik, 

kita belajar untuk beriman kepada Tuhan. 

(Fl)  

Selasa, 1
5 Juli 2008 

Doaku
 hari in

i:
Doaku

 hari in
i:

Doaku
 hari in

i:
Doaku

 hari in
i:    

Tuhan walaupun aku masih 

kecil ajar aku untuk 

mengerti bagaimana beriman 

kepada Mu. Amin  

13 



 

Kis 1
6: 25

-26  

Rabu, 16 Juli 2008 

Lili merasa  sangat sedih, karena dia selalu dikata-

kan si pincang, memang kakinya cacat, tetapi dia 

ingat bahwa kesedihannya dapat hilang dengan 

selalu memuji Tuhan. Karena setelah dia memuji 

Tuhan dia menjadi tidak sedih lagi. Ada kuasa un-

tuk mengubahkan sesuatu dalam sebuah pujian. 

Nah, adik-adik kalau memuji Tuhan jangan main-

main, harus sungguh-sungguh, karena ada kuasa  

dalam setiap pujian. (Fn)  

Doaku 
hari ini

:
Doaku 

hari ini
:

Doaku 
hari ini

:
Doaku 

hari ini
:    

Tuhan aku mau memuji Eng-

kau dengan sungguh-sungguh.  

Amin  

14 



 
Kej 1:2

7 

Ihh … dia ko gembrot banget sih? Trus si 

Nyit-nyit itu suaranya jelek banget tau nggak 

sih, cempreng banget… nggak enak 

dengernya… bikin sakit telinga … Ehh…si 

Cinong jidatnya ko lebar banget , bisa dipake 

buat maen bola tuh kayaknya …  

Eittt … ada nggak diantara adik-adik yang pernah 

berpikir kayak gitu tentang temen-temen kalian? 

Kalau pernah, hayoo … minta maaf sama temennya. 

Inget nggak kalau kita ini semuanya diciptakan se-

gambar dan serupa dengan Allah … dan apa yang 

diciptakan sama Tuhan itu SEMUANYA itu SUNG-

GUH BAIK … jadi nggak boleh dong kita ngejelek-

jelekin atau ngerendahin temen-temen kita. karena 

itu sama saja dengan kita tidak menghargai karya-

Nya Allah. Padahal kan semua orang itu berharga di 

mata Tuhan… semuanya… nggak terkecuali … ter-

masuk adik-adik…saudara kita…teman-teman kita …

pokoknya semua orang deh.(yL)  

Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:    

Tuhan aku percaya semua yang Engkau ciptakan itu sung-
guh amat baik. Ajar aku menghargai karya-Mu. Amin  

15 Kamis, 17 Juli 2008 



 

Ams 11:24-25  
5-1=10? Waahh… kayaknya salah itung tuh… Mana 

ada 5-1=10? Ternyata ada lho! Namanya “Rumus 

Memberi”. Siapa yang memberi berkat akan diberi 

kelimpahan. Kelimpahan artinya lebih dari cukup. 

Saat kita punya berkat dari Tuhan, jangan ragu 

untuk membagikannya. Kok ada ya, yang memberi 

(menyebar) harta, tapi malah bertambah kaya… ha-

rusnya kan hartanya jadi berkurang dong! Waktu 

kita memberi dengan tulus, Tuhan akan member-

kati kita dengan berlimpah. Kita akan menuai apa 

yang kita tabur. Harta itu macam

-macam lho … bukan hanya uang, 

bisa juga kasih, kepintaran, dll.  

Jadi jangan ragu untuk mem-

beri… kasiiihhhh deeehh ….(Na)  

Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:    

Bapa yang penuh kasih, ajar aku mem-
beri dengan tulus hati. Amin  

Jumat, 18 Juli 2008 16 



 

Sabtu, 19 Juli 2008 

Keluaran
 4:10-12

  

Musa yang pemberani sebe-

lumnya sangat penakut & 

tidak percaya diri. Tetapi 

karena Tuhan yang menyu-

ruh, dia menjadi seorang 

yang pemberani, dia percaya 

& yakin kalau Tuhan bersamanya ia tidak perlu 

takut. Kita patut mencontoh teladan Musa, 

disaat kita nggak percaya diri, takut ditertawai  

teman, merasa nggak bisa dan malu. 

Begitu juga, saat menjadi singer, pemain rebana, 

kolektan, pendoa, menyanyi di depan.. kenapa 

harus takut? Kan ada Tuhan Yesus bersama 

kita.. dan kalau kita melakukan itu untuk YE-

SUS, kita juga bisa berani seperti MUSA. (Sg)  

Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:    

Tuhan ajar aku untuk nggak malu dan 
berani melayani Engkau. Amin  

17 



 

18 

Adik-adik, pernahkan kalian seperti 

Melita? Mungkin sebagian dari kalian 

pernah mengalaminya. Waktu berusia 

6 atau 8 bulan gigi adik-adik mulai 

tumbuh. Gigi itu biasanya dikenal den-

gan sebutan gigi susu dan biasanya 

pada usia 2 tahun, gigi susu telah tum-

buh semua. Lalu mengapa gigi susu 

harus lepas? Gigi susu tanggal karena 

adik-adik sedang bertumbuh. Tubuh kalian bertambah tinggi 

dan tulang kalian akan bertambah panjang. Demikian juga 

dengan tulang tempat gigi kalian menempel, yaitu tulang 

rahang. Ia akan bertumbuh semakin besar sehingga gigi 

kalian menjadi terlalu kecil. Lalu setelah gigi susu itu lepas, 

tempatnya yang telah kosong akan digantikan oleh gigi 

tetap yang lebih kuat dan lebih besar. Gigi tetap akan 

digunakan seumur hidup, oleh karena itu, kita harus mer-

awatnya dengan baik. Dengan menggosok gigi pagi hari 

dan sebelum tidur.  Rajin menggosok gigi ya! 

Melita baru berusia 6 tahun. K
etika Melita sedang menger-

jakan PRnya, tiba-tiba ia mera
sa ada giginya bergoyang-

goyang. Wah, ia merasa cemas,
 padahal ia rajin menggosok 

gigi.. Lalu ia memanggil mama
nya. Dengan tersenyum, 

mamanya berkata, “Ooo..itu be
rarti gigi susumu mau 

lepas..tidak apa-apa ko, itu tan
danya kamu sudah besar  

karena gigimu akan diganti ole
h gigi yang baru yang lebih 

besar dan lebih kuat”   



 

Kol 3:23  Mama :”Ani cuci piringnya…” Ani:” ih… masa aku lagi sih?? Gantian dong…
masa aku terus”  Mama : “ah.. kamu itu kalo disuruh mama pasti 
ngebantah terus.” Loh ko Ani seperti itu ya?? Padahal Tuhan bi-
lang, kalau mengerjakan sesuatu harus dengan 
segenap hati, jangan berbantah-bantah. Kalau 
disuruh membantu papa dan mama di rumah 
lakukan dengan sungguh-sungguh supaya mereka 
senang dan tidak marah-marah lagi. Karena 
apapun yang kita kerjakan semuanya untuk menye-nangkan hati Yesus! (Rc)  

Minggu, 19 Juli 2008 

Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:Doaku hari ini:    

ya Tuhan, berikanlah aku 
hati yang mau bekerja den-

gan tidak berbantah-bantah. 
Amin  

19 



 

Sperti bapa sayang 
kepada anak- anaknya, 
Demikian Tuhan sayang 
kepada orang-orang yang 
takut akan Dia. 
 Mazmur 103:13 


