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Bagaimana cara membaca renungan ini?  

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

nungan dan alat tulis dan carilah tempat yang 

tenang.  

2. Sebelum mulai membaca, adik-adik berdoa 

terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan agar 

adik-adik  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-

4. Renungkan ayat Alkitab hari ini di-

bantu dengan 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.  



Senin, 24 November 2008Senin, 24 November 2008Senin, 24 November 2008Senin, 24 November 2008    

Adik-adik, Firman Tuhan mengajak kita untuk 
mengenal Tuhan yang kita sembah dengan sikap 
hati yang bersungguh-sungguh dalam pengenalan 
akan Tuhan. Caranya dengan berdoa sungguh-
sungguh jga membaca Firman Tuhan dengan 
sungguh-sungguh.dengan demikian Tuhan akan 
mencurahkan berkatnya bagi setiap kita yang 
mengutamakan Dia dalam hidupnya. (Ne) 
 

Mengenal Tuhan Lebih 

Sungguh 
Hosea 6:3 a 

Doa: Tuhan, aku rindu 
mengenalMu lebih sungguh lagi, 
supaya aku bisa belajar lebih 
dekat padaMu. Amin 



 

Mata Tuhan 
Amsal 15:3 

Adik-adik, ingatlah bahwa mata Tuhan mengawasi dan 
melihat apa yang kita perbuat mulai dari pagi hari 
sampai dengan malam hari. Apapun yang kita lakukan 
atau perbuat, Tuhan pasti tahu. Karena itu, tidak ada 
gunanya kita berbohong atau menutup-nutupinya. 
Jadi, mulai dari hari ini, kita harus belajar menjadi 
anak-anak Tuhan yang baik, taat serta setia kepada 
Tuhan. Supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan 
sehingga Tuhan akan memberkati kita.  (Ne) 

Doa: Tuhan, jadikan aku 
anakMu yang baik supaya aku 
hidup berkenan di mataMu. Amin 

Selasa, 25 November 2008Selasa, 25 November 2008Selasa, 25 November 2008Selasa, 25 November 2008    



Rabu, 26 November 2008Rabu, 26 November 2008Rabu, 26 November 2008Rabu, 26 November 2008    

Duri  
1 Yohanes 1:9 

Adik-adik pasti tau kan bentuk ikan? Ada ada ma-
tanya, ada ekornya, ada sisiknya, ada insangnya,  
juga ada durinya! Apa kalian pernah makan ikan lalu 
durinya nyangkut di tenggorokan kalian? Waduh, pasti 
sakit banget rasanya! Kita jadi susah menelan, susah 
bicara dan akhirnya akan sangat mengganggu kita. 
Nah, lho..pusing deh! Kalau nisalnya dosa itu kita ang-
gap seperti duri, berarti dosa itu juga sangat meng-
ganggu kita! Yuk, kita datang sama Tuhan dan minta 
supaya duri-duri dosa itu Tuhan angkat segera! (We)  

Doa: Tuhan Yesus, ampuni aku.. Aku 
mau supaya setiap duri dosa yang 

mengganggu aku Tuhan angkat segera. 
Terima Kasih Tuhan Yesus. Amin 



Doa: Tuhan Yesus, terima 
kasih atas kasihMu yang 

begitu besar untukku. 
Amin 

 

Kasih Ayah 
Mazmur 103:13 

Adik-adik, apakah kalian menyadari bahwa kasih seo-
rang Ayah kepada anaknya sangat luar biasa? Seo-
rang Ayah rela mengorbankan dirinya untuk 
anaknya. Selain itu, Ayah akan bekerja untuk men-
ghidupi anak dan keluarganya. Seorang Ayah juga 
selalu ingin membantu setiap masalah yang dialami 
oleh anaknya. Walaupun terkadang, kita merasakan 
kalau Ayah ternyata gagal membantu kita atau gagal 
melindungi anaknya. Adik-adik, berbeda lho dengan 
kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah ayah yang 
sempurna. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-
anakNya asalkan kita mau selalu memanggil nama-
Nya serta hidup menurut aturanNya maka Tuhan 
Yesus akan selalu ada untuk kita dan mengasihi kita. 
(We) 

Kamis, 27 November 2008Kamis, 27 November 2008Kamis, 27 November 2008Kamis, 27 November 2008    



Jumat, 28 November 2008Jumat, 28 November 2008Jumat, 28 November 2008Jumat, 28 November 2008    

Adik-adik, hari ini ayat Firman Tuhan 
mengingatkan kita untuk belajar mengandalkan 
Tuhan dalam setiap perkara. Dan jangan lupa 
setialah berdoa, membaca Firman Tuhan serta 
merenungkannya. Karena Firman Tuhan adalah 
sumber kekuatan dari Allah dan selama adik-adik 
hidup dalam iman, pengharapan serta kasih maka 
hari depanmu selalu penuh kemenangan. Karena itu, 
andalkanlah Tuhan dan berharaplah hanya kepada 
Tuhan. (Ne) 

Andalkan Tuhan 
Yeremia 17:7 

Doa: Tuhan, ajarku untuk 
selalu mengandalkan Engkau 

serta berharap hanya 
kepadaMu saja. Amin 



Sabtu, 29 November 2008Sabtu, 29 November 2008Sabtu, 29 November 2008Sabtu, 29 November 2008    

Adik-adik ingat ngga cerita tentang kebangkitan 
Lazarus yang sudah mati 4 hari bahkan  sudah di-
kuburkan? Nah, kelanjutan ceritanya, Tuhan Yesus 
pergi ke kubur itu, kubur itu adalah sebuah gua 
yang ditutup oleh batu.  
Yesus: “ Angkat batu itu! “ 
Marta: “ Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari 
    mati” 
Yesus: “ Jikalau engkau percaya, engkau akan meli
    hat kemuliaan Allah!” 
Dan setelah berdoa, berserulah Yesus, “lazarus, mari-
lah keluar!” orang mati itu datang keluar, kaki dan 
tangannya masih terikat dengan kain kapan dan 
mukanya tertutup oleh kain peluh. Kata Yesus 
kepada mereka,” bukalah kain-kain itu dan biarkanlah 
ia pergi” nah, adik-adik, bagi mereka yang percaya 
kepada Tuhan, mereka akan merasakan betapa hebat 
kuasa Tuhan bagi mereka. (Ne) 

Hebatnya Kuasa Tuhan 

Kita 

Yohanes 11: 40 - 44 

Doa: 
Tuhan, tolong tambahkan iman percaya kami 
supaya kami dapat merasakan hebatnya 
kuasa Tuhan dalam hidup kami. Amin 



Minggu, 30 November 2008Minggu, 30 November 2008Minggu, 30 November 2008Minggu, 30 November 2008    

Adik-adik tau, perumpamaan tentang domba yang hi-
lang? Coba baca di Matius 18:12-14. Waktu itu, Tuhan 
Yesus bercerita ada seseorang yang mempunyai 
100domba. Dan ternyata ada 1 ekor yang hilang. Apa 
ya yang kemudian dilakukan orang itu? ternyata, ia 
pergi meningglkan 99dombanya dan pergi mencari 
domba yang hilang. Wah, berani seklai ya, ia mening-
galkan 99dombanya demi 1 domba yang hilang. Iya, 
karena orang itu sangat mengasihi domba-dombanya 
dan tidak menginginkan 1 ekorpun hilang. Nah, kita 
adalah domba-dombanya Tuhan. Mungkin adik-adik tau, 
ada teman adik-adik yang sudah lama tidak ke gereja. 
Mereka adalah domba Tuhan Yesus yang hilang. Ayo, 
kita bantu Tuhan Yesus untuk mencarinya! Ayo kita 
doakan mereka, kita telepon, dan ajak lagi ke gereja. 
Tuhan Yesus pasti sangat senang jika menemukan 
dombaNya yang hilang.  (Na) 

DombaKu hilang ?? 
Matius 18:14 

Doa: Tuhan Yesus, mampukan kami untuk 
menjadi anak-anakMu yang mampu membawa 
teman-teman kami untuk datang kepadaMu. 
Amin 



Senin, 1 Desember 2008Senin, 1 Desember 2008Senin, 1 Desember 2008Senin, 1 Desember 2008    

Sudah hampir 1 minggu Rina bersedih, semua 
sahabatnya tidak lagi mempedulikannya. Biasanya, 
dulu Rina suka mentraktir teman-temannya tetapi 
sekarang karena papanya sudah bangkrut, jadi uang 
jajan Rina pun tidak seperti dulu lagi. Wah, 
ternyata sahabat Rina baik karena Rina dulu suka 
mentraktir mereka. Berbeda dengan Tuhan Yesus, 
Tuhan akan selalu menjadi sahabat yang selalu 
sayang dan memperhatikan kita. Apapun keadaan 
kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Lalu 
bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus mau 
menjadi sahabat kita? Caranya adalah kita harus 
manjadi anak yang taat melakukan perintahNya. 
Ayo jadi anak yang taat! (We) 

Sahabat sejati 
Yohanes 15:14 

Doa: Tuhan Yesus, terima kasih 
karena Engkau selalu mau 
menjadi sahabatku.  Amin 



Mendatar  
1. Pukul berapa Yesus menampakkan diri  pada para murid dg  berjalan 
 di atas air? 
4. Siapa yang dikira hantu oleh murid-murid? 
7. Berapa jumlah orang laki– laki  yang makan?  
8. Siapa murid Yesus yang mencoba berjalan di 
atas air? 
10.Berapa roti yang dibawa oleh anak tsb? 
12. Sisa berapa keranjang roti? 
Menurun 
2. Berapa ikan yang dibawa oleh anak tsb? 
3. Sebutkan salah satu makanan yang 
digunakan Yesus untuk  menyatakan mukjizatNya? 
5. Siapa murid yang bertemu dengan anak tsb?  
6. Siapa murid yang disuruh Yesus untuk  menyediakan 
 makanan bagi orang-orang? 
9. Benda apa yang dipecah-pecah oleh Yesus dan menjadi san gat  
 banyak? 

Teka-teki Silang..  

Letakkan jawa-

banmu pada 

kotak yang 

sesuai dengan 

nomor pertan-

yaannya, jika 

adik-adik tidak 

tahu, coba 

lihat di Yo-

hanes 6:1-15 

atau Matius 

14:22! 
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Selasa, 2 Desember 2008Selasa, 2 Desember 2008Selasa, 2 Desember 2008Selasa, 2 Desember 2008    

Setiap orang tentu pernah ditegur. Entah itu oleh 
orang tua, guru, mungkin juga oleh kakak. Tapi coba 
adik-adik amati, ada orang yang ditegur tapi malah 
marah, nangis.. tapi ada juga yang ditegur tapi ia 
langsung memperbaiki kesalahannya. Kalau adik-adik 
bagaimana? Sebenarnya jika kita ditegur karena ke-
salahan kita, bukan berarti orang tua benci pada kita. 
Justru mereka ingin supaya kita bisa menjadi lebih 
baik. Amsal Salomo juga berkata demikian, ’lebih baik 
teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi’ 
apa maksudnya ya? Maksudnya lebih baik kita ditegur 
daripada kita punya kasih yang tidak dinyatakan dalam 
perbuatan.  Teguran juga ternyata merupakan bentuk 
perbuatan kasih loh.. saat ditegur, berarti orang itu 
mengasihi kita. Jadi, jangan marah ya kalau ada orang 
yang menegur kita! (Na) 

Ditegur kok marah? 
Amsal 27:5 

Doa: Tuhan Yesus, berikan 
aku hati yang lemah lembut 
agar aku tidak mudah marah 
jika ditegur oleh orang lain. 

Amin 

 



Rabu,3 Desember 2008Rabu,3 Desember 2008Rabu,3 Desember 2008Rabu,3 Desember 2008    

Bejo adalah seorang anak yang tinggal di 
kampung yang sangat jauh. Pada suatu hari, Bejo 
berencana untuk pergi ke kota untuk membeli 
sesuatu. Ketika ia siap untuk berangkat, tiba-tiba 
hatinya menjadi ragu-ragu. Dengan suara 
gemetar, Bejo berkata pada mamanya, ’Ma, aku 
sih nggak takut pergi ke kota, tapi boleh nggak, 
Mama temenin aku berjalan sebentar aja? Kan 
kotanya jauh, Ma..’.  Namun sang Mama sangat 
mengerti, bahwa sebenarnya Bejo takut. Akhirnya 
mamanya memegang tangan Bejo dan berkata, 
‘Mama akan ke kota bersamamu!’ 
Adik-adik, begitu juga dengan 
Tuhan! Hari ini, besok dan 
selamanya Tuhan akan menuntun 
dan menyertai kita. (We) 

Allah Beserta Kita 
Matius 28:20b 

Doa: Bapa yang baik, terima kasih 
karena Engkau selalu menuntun dan 

menyertai aku. Amin 



Kamis,4 Desember 2008Kamis,4 Desember 2008Kamis,4 Desember 2008Kamis,4 Desember 2008    

Hayoo..siapa yang pernah berhutang? Hehe.. udah 
dilunasin belum? Tentunya, sebagai anak Tuhan 
yang baik, kalau punya hutang harus segera di-
lunasi. Kira-kira, Tuhan pernah berhutang ngga 
ya? Coba deh, baca Amsal 19:17! Ayat itu bilang, ‘ 
siapa menaruh belas kasihan kepada yang lemah, 
memiutangi  Tuhan yang akan membalas perbua-
tannya itu’.  Mungkin  adik-adik pernah menolong 
orang-orang yang kurang mampu, bisa dengan 
memberi pakaian , memberi uang, atau bahkan 
medoakan mereka. Mungkin kelihatannya mereka 
tidak dapat membalas perbuatan baik adik-adik 
karena keterbatasan mereka. Tapi lihatlah, waktu 
adik-adik menolong mereka, ternyata Tuhan berhu-
tang pada adik-adik. Kalau Tuhan yang berhutang, 
tentu akan segera dilunasi. Ia yang yang akan 
membalas perbuatan adik-adik. Jadi, ayo kita mena-
ruh belas kasihan kepada orang yang lemah! (Na) 

Hutang? 
Amsal 19:17 

Doa: Bapaku yang baik,  tambahkan 
kasihMu padaku supaya aku mau ber-
belas kasih kepada orang di sekitarku. 

Amin 



Jumat,5 Desember 2008Jumat,5 Desember 2008Jumat,5 Desember 2008Jumat,5 Desember 2008    

Kasih Allah 
Efesus 2:4 

Adik-adik apakah kalian menyadari,betapa besarnya 
dan betapa tulusnya orang tua kita dalam men-
gasihi kita? Merekalah yang memberi perhatian 
pada kita, waktu kita sakit, waktu  kita sedang 
takut.. Atau melindungi dan mengingatkan kita 
jika kita dalam behaya.  Tetapi adik-adik tahukah 
kalian bahwa kasih Allah lebih besar dan lebih tu-
lus dari semuanya itu! Karena Allah mengasihi kita 
dengan kasihNya yang tanpa batas. Jadi bila kasih 
Tuhan selalu tertanam di dalam hati kita, maka 
kita akan memahami betapa besarnya kasih Allah 
itu. (Ne) 

Doa: Tuhan, terima kasih untuk 
kasihMu yang besar kepada kami 
dan ajarku untuk lebih mengasihi 
Tuhan dengan segenap hati kami. 



Orang yang berjalan maju dengan 
menangis sambil menabur benih, 

pasti pulang dengan sorak-sorai sambil 
membawa berkas-berkasnya 

 
Mazmur 126:6 

 



Sabtu,6 Desember 2008Sabtu,6 Desember 2008Sabtu,6 Desember 2008Sabtu,6 Desember 2008    

Sukacita Penuh 
Yohanes 17:13 

Adik-adik, siapa yang suka berdoa? Wah, pasti 
semua adik-adik suka berdoa.. Tapi coba, ingat-
ingat kembali.. hal apa saja yang pernah kalian 
doakan? Pernah nggak berdoa supaya teman adik
-adik tetap bersukacita dalam Tuhan? Lho, kok 
rasanya aneh ya? Tapi ini nyata lho! Waktu Tu-
han Yesus ada di dunia, Ia berdoa untuk kita, 
anak-anakNya, supaya kita tetap bersukacita 
dalam Tuhan. Nah, sekarang ayo kita belajar 
dari Tuhan Yesus, kita mendoakan keluarga kita, 
teman kita supaya hari-hari mereka dipenuhi oleh 
sukacita dari Tuhan. Karena dengan sukacita 
dari Tuhan kita akan lebih bersemangat dalam 
melakukan sesuatu.. Selamat mencoba! (Na)  

Doa: Tuhan, terima kasih telah 
memberikan teladan yang baik un-

tukku. Aku berdoa untuk keluargaku, 
supaya sukacita dari Tuhan senantiasa 

melingkupi kami. Amin 



Minggu,7 Desember 2008Minggu,7 Desember 2008Minggu,7 Desember 2008Minggu,7 Desember 2008    

Hai, adik-adik !! Sebelum adik-adik mulai membaca re-
nungan hari ini, coba adik-adik nyanyikan lagu ’Yesus 
Idolaku’.. Sudah dinyanyikan belum? Betul nggak, ada 
kalimat dalam lagu itu yang berkata ‘orang buta dapat 
melihat, yang lumpuh berjalan..’ Betul kan?! Sekarang, 
coba baca di Yohanes 9:1-7.. Waktu itu, murid-murid 
Tuhan Yesus bertanya pada Yesus, “ Siapa yang ber-
buat dosa hingga orang ini dilahirkan buta?”. Ternyata 
mereka mengira bahwa orang itu buta karena kutuk 
dosa. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang itu 
buta bukan karena kutuk dosa, tapi karena Allah 
punya rencana untuk menyatakan kehebatan kuasaNya 
dalam hidup orang buta itu. Dan memang ternyata 
benar, setelah mengatakan itu, orang buta itu disem-
buhkan dan bisa melihat. Nah, adik-adik, begitu juga 
kita. Mungkin terkadang kita mengalami hal-hal yang 
menyedihkan, tapi percayalah melalui hal itu, Tuhan 
akan menyatakan kehebatan kuasaNya. (Na) 

Doa: Tuhan, , jika ada hal yang 
sedih menimpa hidupku aku per-
caya melalui itulah Engkau akan 
menyatakan kehebatan kuasaMu. 

Amin 

Orang Buta & 

 Rencana Allah  
Yohanes 9:3 



Ayo cari jalan keluarnya!!!!! 



BersorakBersorakBersorakBersorak----soraklah bagi Allah, hai se-soraklah bagi Allah, hai se-soraklah bagi Allah, hai se-soraklah bagi Allah, hai se-

luruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan luruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan luruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan luruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan 

namaNya, muliakanlah Dia dengan namaNya, muliakanlah Dia dengan namaNya, muliakanlah Dia dengan namaNya, muliakanlah Dia dengan 

pujipujipujipuji----pujian. pujian. pujian. pujian.     

Mazmur 66:1-2 

♫  
♪ 


