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1. Adik– adik siapkansiapkansiapkansiapkan dulu Alkitab, buku renungan buku renungan buku renungan buku renungan dan alat 
tulis dan carilah tempat yang tenang.  

2. Sebelum mulai membaca, adik-adik berdoaberdoaberdoaberdoa terlebih 

dahulu, minta pimpinan Tuhan agar adik-
adik boleh 

mengerti ayat tersebut.  

3. Buka Alkitab Buka Alkitab Buka Alkitab 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. RenungkanRenungkanRenungkanRenungkan ayat Alkitab hari ini dibantu dengan mem-baca penjelasan pada buku renungannya.  

5. Jika telah selesai, berdoalah kembaliberdoalah kembaliberdoalah kembaliberdoalah kembali seperti contoh 
pada buku renungan, namun adik-adik juga boleh berdoa 

menggunakan kata-kata sendiri.  

Bagaimana  

cara mem-

baca  

renungan 

ini?  2 



 Lukas 17 : 17a 
Adik-adik…apa kalian percaya Tu-
han Yesus  Hebat dan Maha Tahu 
segala hal tentang kehidupan 
kita…? Mungkin kalian sering baca 
mengenai Mujizat Tuhan Yesus atau 
bahkan mungkin kalian pernah meli-

hat langsung mujizat Yesus. Kehebatan Tuhan kita bu-
kan hanya mengenai Mujizat kesembuhan atau hal-hal 
besar. Tetapi apa kalian juga tau bahwa Tuhan Yesus 
pun tau berapa jumlah rambut kita..bahkan bukan 
hanya rambut kita aja lho..jumlah rambut semua orang 
Tuhan Yesus tau..wah luar biasa ya Tuhan Ye-
sus..mangkanya yuk kita belajar mau semakin dekat 
lagi pada Tuhan yesus biar kita bisa sering rasain ke-
hebatan Tuhan Yesus.  

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Bapa yang baik, aku bangga punya Bapa yang hebat 

dan maha tau seperti Engkau.ajarku untuk selalu ada 

di dekatMu Bapa. Amin  

Senin, 6 April 2009 3 

Jumlah Rambut Manusia 



 

4 Selasa, 7 April 2009 



 

Budi punya adik perempuan bernama Tina, ham-
per setiap hari budi selalu bertengkar dengan 
Tina. Ada aja masalahnya. Salah satu kebiasaan 
buruk mereka adalah mereka selalu saling men-
yalahkan.  Adik-adik kata Firman Tuhan kita 
ngga boleh saling menyalahkan tetapi jika kita 
saling mengakui kesalahan dan mau meninggal-
kan kesalahan kita, kita akan disayang oleh ban-
yak orang terlebih disayang Tuhan. Kalian mau 
kan disayang Tuhan  

Aku ngga salah 
Amsal 28 : 13 

Doa:  
Bapa ampuni aku. Karena aku sering manya-

lahkan orang lain. amin  

5 Rabu, 8 April 2009 



 

6 Kamis, 9 April 2009 Mazmur 84 : 11 

Sebab lebih baik satu hari di pelataranMu daripada 
seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di am-
bang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-

kemah orang fasik. 



 

7 
Jumat, 10 April 2009 

Jumat Agu
ng

Jumat Agu
ng

Jumat Agu
ng

Jumat Agu
ng    Yohanes 3 : 16Yohanes 3 : 16Yohanes 3 : 16Yohanes 3 : 16————17171717    

Adik-adik… kira-kira tahu ga hari ini hari apa sih…?? Hari 
Jumat?? Betul… tapi ada sesuatu yang special di hari Jumat 
ini… karena hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus 
di kayu salib… 
Coba deh adek-adek bayangin..Kalo punya temen yang nakal 
sekali, apakah adek-adek seneng deket-deket atau bahkan 
memberi sesuatu atau membantu dia?? Kadang-kadang sangat 
sulit yah…padahal Tuhan mau agar kita mengasihi semua orang 
tanpa terkecuali…sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mau 
mengasihi kita bahkan mau memberikan nyawaNya buat 
manusia.. Padahal manusia seringkali berbuat dosa dan men-
yakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita...sehingga 
sekarang kita beroleh keselamatan karena pengorbananNya di 

kayu salib. 
Coba deh.. Kalau Tuhan ngga 
mau menebus dosa kita 
karena kita sudah sering 
menyakiti hatiNya...apakah 
kita bisa selamat dan masuk 
surga..?? Tidak kan… 
Makanya ayo kita mengikuti 
teladannya Tuhan untuk sung-
guh-sungguh mengasihi semua 
orang tanpa terkecuali... 

Doa: 
Tuhan terima kasih 

karena Engkau menebus 
dosaku. Ajar kami un-
tuk sepertiMu men-

gasihi dengan sungguh 
tanpa terkecuali. 



 

8 Sabtu, 11 April 2009 

Di bawah ini tersembunyi 10 kata rahasia..!! 
Ayo temukan mereka semua …!! 
Petunjuknya coba adik-adik baca dalam  

Lukas 23 : 50 23 : 50 23 : 50 23 : 50 −−−−    56565656 
Kata-kata yang tersembunyi ini ada dalam cerita Alki-
tab tersebut..!! Ayo kita cari yuk..!!! 
Kata-kata tersebut bisa dari kanan ke kiri, kiri ke 
kanan, atas ke bawah ataupun bawah ke atas... 

A X B Y E H A L L A 

M A J E L I S M E J 

K R B S E D X B A K 

A I Y U S U F A L B 

W M X S U H T V S R 

B A F H T A U R A T 

E T A N A Y X P B Q 

X E G A L I L E A S 

I A H B I X D C T D 

A G X Y P V A T B C 



 

9 Minggu, 12 April 2009 

Paska
h

Paska
h

Paska
h

Paska
h    

Lukas 24:1-8 

Sebagai orang Kristen, kita 
merayakan sebuah hari 
spesial, hari yang berbeda 
dari hari-hari biasanya. 
Tahukah kalian hari apa itu? 
Paskah adalah hari saat Yesus 
bangkit dari kubur. Paskah 
adalah hari yang sangat spe-
sial. Tuhan sangat mencintai 
kita hingga Ia ingin agar Anak-Nya, Yesus, selalu ber-
sama kita. Yesus mencintai Bapa-Nya di surga, dan 
Yesus mencintai kita. Itulah mengapa Ia bersedia 
mati bagi kita. Segelintir orang-orang yang kejam 
berpikir bahwa mereka berhasil menyingkirkan Yesus 
dengan membunuh-Nya, namun Yesus lebih berkuasa. 
Kini semuanya berbeda. Hari ini Hari Paskah, dan 
Yesus telah bangkit. 

 Doaku Hari ini: 
Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah 

mati dan bangkit untuk kami. Amin. 



 

10 Senin, 13 April 2009 

Hubungkan titik-titiknya... 
Matius 4 : 18 - 22 



 

11 

Hari ini Sinta senang sekali karena Sinta dapat hadiah 
boneka baru yang bagus dan lucu. Sinta dapat boneka 
karena ia Ulang tahun..keesokan harinya sinta bawa bone-
kanya keluar rumah, karena sinta ingin memperlihatkan 
boneka itu kepada teman-temannya. Tanpa sengaja 
boneka itu terjatuh ke tanah yang berlumpur. Sedih sekali 
hati Sinta karena bonekanya jadi kotor dan jelek, adik-
adik tau ngga bukan hanya boneka atau barang kesayan-
gan kita aja yang harus kita jaga. Tetapi hidup kitapun 
harus kita jaga supaya tetap bersih . 
Apa kalian tau siapa yang bisa men-
jaga dan membersihkan hidup kita..? 
ya hanya Tuhan Yesus..mangkanya Yuk 
kita tetap dekat dengan kasih Tuhan 
biar Tuhan terus menjaga hidup kita. 
Kalian mau..?  

Ibrani 12 : 5 

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Bapa aku ma uterus ada di dekatMu. Biara 

hidupku terus dijaga olehMu Tuhan.  

Bonek
a ya

ng ko
tor 

Selasa, 14 April 2009 



 

12 Rabu, 15 April 2009 

KARENA  JIKALAU  KAMU  
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

MENGAMPUNI   
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

KESALAHAN  ORANG   
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

BAPAMU YANG  DI   
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

SORGA  AKAN MENGAM 
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

PUNI  KAMU JUGA 
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 

  A        B        C  D        E         F        G        H        I          J       

A B C D E F G H I J  
  K        L        M        N        O        P         Q      R          S        T      
K L M N O P Q R S T     
   
  U        V       W        X        Y        Z  
 

U V W X Y Z  

Ayo kita pecahkan kata sandinya…!!! 



 

Hari ini Roy marah-marah pada 
mamanya..sebetulnya Roy kesel  bukan kepada mamanya..Roy 
kesel karena doanya belum juga dijawab oleh Tuhan, dengan 
penuh kasih mamanya menghampiri Roy dan berkata Roy 
mungkin belum saatnya Tuhan menjawab doamu. Lalu kata 
Roy..ah masa mah sudah lama aku berdoa, aku sering ke 
Gereja, aku suka berdoa dan baca Firman, tapi koq Tuhan 
ngga jawab doaku. Lalu mamanya berkata mungkin ada ke-
salahan atau dosa yang menghalangi sehingga doamu belum 
dijawab Tuhan..wah adik-adik ternyata Roy mengaku kepada 
mamanya, bahwa ia lagi bermusuhan dengan teman sekolah-
nya.  Roy menyadari bahwa ia bersalah dan Roy berdoa minta 
ampun kepada Tuhan.apa diantara adik-adik ada yang 
seperti Roy..? kalau ada yuk kita berdoa dan minta ampun 
pada Tuhan  

Doa:  
Tuhan Yesus, ampuni aku karena masih ban-
yak dosa yang manghalangi hidupku. Tuhan 
Tolong masuk dalm hidupku dan bersihkan 

hatiku. Amin  

Pen
gha

lang
 

Yesaya 59 : 2 

13 Kamis, 16 April 2009 



 

14 Jumat, 17 April 2009 

Memuji Tuhan 

Mazmur 150 : 6 



 

Malam ini Niko memandang 
langit, ternyata langit saat 
itu indah sekali terang dan bercahaya, karena ban-
yak bintang dilangit. Pelan-pelan Niko mencoba 
menghitung jumlah bintang yang ada dilangit. 
Sampe 17 kali Niko menghitung tetapi Ia tidak 
bisa tau berapa  jumlah bintang tersebut. Apa di-
antara kalian ada yang pernah tau menghitung 
banyak bintang dilangit..? adik-adik ternyata kasih 
setia Tuhan itu lebih banyak dari bintang yang ada 
dilangit..kita ngga bisa menghitung jumlah kasih 
setia Tuhan. Aduh Tuhan Yesus baik 

Bintang 

Doaku Hari ini: 

Tuhan Yesus terima kasih buat 
kasihmu yang luar biasa.  

Mazmur 103 : 11 

Sabtu, 18 April 2009 

15 



 

16 Minggu, 19 April 2009 

Ayat di bawah ini belum selesai nih…. Coba deh adik-adik cari di 
alkitab kira-kira kata apa sih yang hilang??? 

Seorang __________ 
menaruh ________ setiap 

_______ dan menjadi  
seorang ___________ 

dalam __________ 
 

_______ 17 : 17 



 

17 

1 Petrus 2 :�2     

Senin, 20 April 2009 

Siapa yang senang Susu..? apa kalian tahu apa 
makanan utama bayi..? apa nasi, ayam, keju atau kor-
net…? Bukan ..bukan itu, makanan utama bayi adalah 
susu. Jika seorang bayi lapar atau haus ia akan 
menangis dan ketika ibunya member nayi itu susu, ia 
akan diam tenang dan tertidur…wah ternyata ketika 
kita kecil susu itu sangat penting yah..!!! saat inipun 
diantara kita masih banyak yang suka minum susu. 
Adik-adik bukan hanya tubuh kita lho yang perlu susu, 
ternyata rohani kitapun perlu susu yang murni..!! susu 
murni yang kita perlukan untuk rohani kita adalah Tu-
han Yesus dan FirmanNya yang menjadi makanan ro-
hani kita. Makanya kita sering baca Firman yah biar 
rohani kita juga makan setiap hari, sehingga rohani 
kita semakin segar dan menjadi kuat. Kalian mau kan.  

Susu murni    

Doaku Hari ini: 
Tuhan Yesus Terimakasih buat makanan 

Rohani yang Tuhan berikan untuk 
hidupku, sehingga aku menjadi semakin 

kuat.  

17 



 

18 
Selasa, 21 April 2009 

Ayo kita pecahkan kata sandinya…!!! 

  A     B    C    D     E     F     G      H     I       J      K    L      M    N       

A B C D E F G H I J K L M N     
  O      P     Q    R     S      T     U    V     W    X     Y     Z  

O P Q R S T U V W X Y Z  

HATI  YANG  GEMBIRA 
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

  ADALAH OBAT  YANG 
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

  MANJUR  TETAPI  
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

SEMANGAT  YANG 
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

  PATAH MENGERING 
 

————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

KAN  TULANG 
 

______________————————————————————————————————————————————————————————————————- 



 

19 Rabu, 22 April 

Hari ini papanya Rina sibuk 
sekali, karena rina baru 
saja pindah rumah, siang 
itu ayah pasang lukisan 

diruang tengah, 15 menit setelah ayah pasang lu-
kisan itu ternyata..prang…lukisan itu jatuh dan pe-
cah.., ternyata paku yang ayah pasang tidak 
kuat..itu karena ayah kurang keras memalu paku 
paku..wah sayang deh lukisannya hancur..ternyata 
palu walaupun keras sangat berguna yah. Apa adik 
adik tahu ternyata Firman Tuhan itu, Tuhan bilang 
seperti palu, kenapa yah..? oh yah Firman Tuhan ibu 
bisa menghancurkan hati yang keras..hati yang 
malas..hati yang tidak mau dengar-dengaran..kalau 
firman Tuhan datang dan mengetok hati kita, maka 
Hati kita akan lembut..  

Doa:  
Tuhan aku mau dilembutkan oleh Fir-

manMu ya Bapa. Amin 

Palu 
Yeremia 23 : 29 



 

20 Kamis, 23 April 2009 

Allah menciptakan Langit 
dan Bumi serta isinya 

Kejadian 1 : 1  
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi 



 

21 

Doaku Hari ini: 
Terimakasih Tuhan Yesus, Karena 
Engkau selalu ada dimanapun aku 

berada,.  

Disegala tempat 
Mah..kemarin temanku nyontek waktu ulangan, tapi ibu 
guru ngga melihat..wah aman deh dia..kalau sampe 
ketahuan pasti dihukum guru..Robert sayang ingat 
yah..kamu ga boleh begitu..walaupun guru tidak melihat 
atau siapapun tidak tahu, tetapi ingat lho Tuhan Yesus 
ada disegala tempat. Dia tahu apapun yang kamu laku-

kan…ia mah..guru sekolah 
minggu juga bilang be-
gitu. .Tuhan Yesus ada 
disegala tempat dan memer-
hatikan kita. Mangkanya aku 
ga mau seperti temanku.  

Amsal 15 : 3Amsal 15 : 3Amsal 15 : 3Amsal 15 : 3    Jumat, 24 April 2009 
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Sabtu, 25 April 2009 

11111111����rrrr����

@14    aaaa����
h�h�h�h� _ 8 ����

dddd----

t�t�t�t�1 

EEEE2 

t�t�t�t�3 

aaaa−−−−4 

5 5 5 5 pppp 

o�o�o�o�****13 

7777aaaa 

l�l�l�l�6 

bbbb9
 

1��eeee 

Wah huruf-huruf dibawah ini masih acak-acakan nih… 
kita susun jadi sebuah kalimat yuk...susunnya ber-
dasarkan nomor pada hurufnya yah... 



 

23 Minggu, 26 April 2009 

Amsal 5 : 13Amsal 5 : 13Amsal 5 : 13Amsal 5 : 13    

Roni punya rumah dipinggir jalan, 
hampir setiap hari ada orang gila 
yang diam atau tidur di depan 
rumah Roni. Kadang Roni takut ma-
suk ke rumahnya sendiri karena 
orang gila itu ada di depan rumah-
nya..adik-adik tau ngga, kenapa 
orang gila itu bisa ada di halaman 
rumah roni..ternyata rumah roni ga punya pagar..roni sering 
bilang pada Papa dan Mamanya agar pasang pagar di hala-
man depan. Tapi orang tua roni belum punya uang sehingga 
permintaannya belum dikabulkan. Wah ternyata untuk punya 
pagar itu harus punya uang yah. Apa kalian tau bahwa ke-
hidupan kita juga ada pagarnya..gratis lagi ga usah beli..yang 
kasih pagar untuk hidup kita  adalah Tuhan Yesus… syarat-
nya asal kita hidup benar dihadapannyaapa adik-adik mau 
selalu belajar untuk hidup benar dihadapannya  

Doaku Hari ini:::: 
Tuhan Yesus, Aku mau belajar untuk hidup 

benar dihadapanMu Tuhan..Bantu aku ya Tuhan     

Pagar 
Gratis    



 

24 Senin, 27 April 2009 

Yusuf dan saudara-saudaranya 



 

25 
Selasa, 28 April 2009 

Filipi 4 : 7 
Tiba-Tiba    

Doaku Hari ini: 
Tuhan Yesus aku mau setia 

terus kepadaMu..ajar aku untuk 
setia ya Tuhan.  

Mama aku kasian deh lihat teman-teman dan semua orang 
yang di TV, ada yang orang tuanya hilang, rumahnya, mobilnya,  
kakanya, adiknya hilang Karena tsunami..aduh sedih banget 
yah..adik2 ternyata bencana atau kematian ga pilih-pilih orang 
ya..orang kaya, orang yang sederhana, 
yang cantik, yang biasa saja, yang 
hitam atau yang putih. Bencana atau 
kematian bisa kapan saja datang 
dalam hidup kita. Tapi kalian jangan 
takut..setiap anak-anak Tuhan yang 
setia dipelihara hidupnya oleh Tuhan. 
Kalian mau ga selalu belajar 
setia..sehingga pemeliharaah Tuhan 
selalu ada dalam hidup kita.     



 

26 Rabu, 29 April 2009 

Kejadian 40 : 1 40 : 1 40 : 1 40 : 1 −−−−    4444  



 27 Buan
g dos

a 

Saat kita menerima Yesus 
dalam hidup kita, Ia memberi 
kita kekuatan dan menolong 
kita melawan dosa-dosa kita. 
Namun, menjadi orang Kristen 
tidak berarti kita benar-
benar bebas dari dosa. 
Kadang-kadang ada godaan, 
seperti iri, marah, ketidaktaatan, dan keburukan-
keburukan lain yang perlu kita waspadai. Keburukan-
keburukan itu bisa dalam berbagai bentuk dan cara, 
yang mengakibatkan kita berpaling dari Yesus. Kita 
tahu dosa-dosa apa saja itu dan kapan dosa-dosa itu 
menghampiri kita, kita perlu membuang dosa-dosa itu.  

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    

Tuhan aku mau belajar untuk hidup kudus dan 
berkenan kepadaMu ya Bapa. Amin 

Yakobus 1 ; 21Yakobus 1 ; 21Yakobus 1 ; 21Yakobus 1 ; 21    

Kamis, 30 April 2009 



 

28 Jumat, 1 Mei 2009 

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa 
yang ada padaKu mengenai kamu, demikianlah Firman 
Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan ran-
cangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari 

depan yang penuh harapan 

Yeremia 29 : 11Yeremia 29 : 11Yeremia 29 : 11Yeremia 29 : 11    



 

29 

tahta Roma 6 : 14 Roma 6 : 14 Roma 6 : 14 Roma 6 : 14 ----    23232323    
Apakah kamu tahu apa takhta itu? Takhta adalah tempat yang indah 
di mana seorang raja duduk dan berbicara kepada umatnya. Bagai-
mana reaksimu kalau aku bilang ada takhta di hatimu, dengan seo-
rang duduk di atasnya? Apakah kamu tahu siapa Orang itu? Dia 
adalah Yesus. Tetapi, ada dua orang lagi yang berusaha duduk di tak-
hta itu dan memberitahu kita apa yang perlu kita lakukan. Salah satu 
di antara mereka adalah setan, dan satunya lagi adalah dirimu sendiri. 
Setiap kali Yesus ingin kamu melakukan sesuatu dan kamu malah 
melakukan hal lain, itu berarti kamu dan setan 
duduk di takhta hatimu dan memutuskan apa 
yang perlu dilakukan. Tuhan Yesus kita sangat 
murah hati, lembut, penuh kasih, dan juga san-
gat kuat. Dia tidak akan tinggal di takhta 
kalau bukan kamu yang meminta. Siapakah 
raja dalam hidupmu? Siapa yang duduk di 
takhta hatimu? Apakah kamu sendiri yang 
duduk di sana dan membiarkan setan memer-
intah hidupmu, ataukah kamu mengizinkan 
Tuhan Yesus untuk duduk di situ? 

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Tuhan aku mau memberikan hatiku un-

tukMu, bertahtalah dalam hatiku ya Tuhan. 

Sabtu, 2 Mei 2009 



 

30 Minggu, 3 Mei 2009 

Ayo… adek-adek tau ngga sip aj sih 7 orang yang dipilih ra-
sul-rasul untuk membantu mereka melayani orang-orang mi-
skin…?? Nah adek-adek coba deh baca di  

Kisah Para Rasul 6 : 1 - 7 
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31 
Ini gambar apa yah…?? 



 


