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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 



 Bilangan 6 : 24 
Adik adik bagaimana caranya supaya Tuhan member-
kati kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain? 
1. jika kita tekun, setia berdoa kepada Tuhan dan 

setia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-
sungguh serta pemih dengan ucapan syukur maka 
Tuhan akan memberkati kita. 

2. Jika kita mempunyai hati yang bersih dan mulia 
serta tidak sombong 
kepada sesame dan 
mempunyai sikap hati 
yang selalu gembira da-
pat menjadi penghibur 
dan pendorong semangat, 
maka kita dapat menjadi 
berkat buat orang lain. 

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Bapa yang baik, aku mau menjadi berkat buat orang 

disekelilingku. Pakai aku ya Tuhan Amin  

Senin, 4 Mei 2009 3 

Menjadi berkat 



 

4 Selasa, 5 mei 2009 



 

Adik adik jagalah mulut kita. Jangan pernah ada 
kata-kata kotor keluar dari mulut adik-adik, 
tetapi pakailah kata-kata yang baik, yang mem-
bangun, supaya orang lain yang mendengarnya 
beroleh kasih karunia. Dan bersukacitalah senan-
tiasa untuk berkat yang terbesar yang sudah 
kita terima dari pengorbanan Tuhan Yesus diatas 
kayu salib sebagai kasih karunia bagi setiap kita 
y a n g 
percaya. 

Kasih Karunia 
Bilangan 6 : 25 

Doa:  
Bapa terima kasih untuk kasih karuniaMu 

yang begitu besar dalam hidup kami. Amin  

5 Rabu, 6 Mei 2009 



 

6 Kamis, 7 Mei 2009 
Mazmur 119 : 9 - 11 



 

7 
Jumat, 8 Mei 2009 

Air Kehidupan
Air Kehidupan
Air Kehidupan
Air Kehidupan    Zakharia 10 : 1Zakharia 10 : 1Zakharia 10 : 1Zakharia 10 : 1    

Adik-adik… bila kalian melihat petani di sawah atau di lading 
pasti mereka sangat memerlukan air untuk pekerjaannya 
dalam bercocok tanam. Nah salah satu sumber airnya adalah 
dari hujan.  
Adik-adik perlu tahu hujan di musim semi adalah hujan yang 
turun semasa membajak dan menanam, sedangkan hujan di 
musim dingin adalah hujan yang turun dimasa menuai. Jadi air 
itu sangat berarti bagi semua petani. 
Nah adik-adik air sering dipakai sebagai lambing dari Roh 
Kudus. Begitu juga dengan ayat di atas bila adik-adik bertobat 

dengan sungguh-sungguh, 
maka adik-adik akan diba-
harui kehidupan rohaninya. 
Ketika adik-adik lebih men-
genal Tuhan, maka Tuhan 
akan datang bagaikan hujan 
membawa berkat bagi ke-
hidupan adik-adik. 
Mintalah selalu kehadiran 
Roh Kudus dalam kehidupan 
adik-adik. 
 

Doa: 
Tuhan biarlah Roh 
KudusMu selalu ada 
dalam hidupku ya 

Bapa. Amin  



 

8 Sabtu, 9 Mei 2009 

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

Markus 1 : 16 1 : 16 1 : 16 1 : 16 −−−−    20202020 
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... 

G A L I L E A N S H 

Q P E R A H U O G S 

S I M O N B C E U E 

U A N A D K U B D N 

S A D W R L O F I A 

E H L Z E K B K M H 

Y J A L A L A S H O 

A N R Y S N K C F Y 



 

9 Minggu, 10 Mei 2009 

Mencar
i dan

 

Mencar
i dan

 
Mencar

i dan
 

Mencar
i dan

 

menda
patka

n
menda

patka
n

menda
patka

n
menda

patka
n    

Zefanya 2 : 3 

Adik-adik ayat diatas mengajak kita supaya belajar dari 
nasehat nabi Zefanya untuk: 
1. mencari Tuhan —> datanglah kepada Tuhan dengan 

setia dan tekun dalam Doa supaya bisa lebih 
mengenal dan mengasihi serta dekat kepada Tuhan. 

2. Mencar i  kead i lan  —> 
bersikap dan berbuatlah adil 
dan benar kepada semua 
orang dan taat kepada 
Firman Allah pasti akan 
mendapat keadilan dari 
Tuhan. 

3. Mencari kerendahan hati —> 
j a n g a n l a h  s o m b o n g , 
me la i nkan bers ikap lah 
rendah hati kepada semua 
orang. 

 Doaku Hari ini: 
Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mencari Eng-

kau dan tetap adil serta rendah hati. Amin. 



 

10 Senin, 11 Mei 2009 

Hubungkan titik-titiknya... 
1 tesalonika 5 : 16 



 

11 

Bila hidup adik-
adik penuh dengan 
perasaan dendam, 
sakit hati, serta 
kebencian terha-
dap orang lain, 
maka adik-adik 
tidak akan merasakan kasih dan damai sejahtera dari 
Tuhan. Itu akan menggangu hubungan adik-adik den-
gan Tuhan. Bila kita hidup dalam kasih, mengasihi 
sesama dan dekat dengan Tuhan maka dimanapun 
adik-adik berada pasti akan memancarkan kemuliaan 
Tuhan serta membawa damai sejahtera bagi sesama.  

Bilangan 6: 26 

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Bapa aku mau terus hidup dalam kasih dan 

mengasihi sesamaku. Amin  

Dama
i seja

htera
 

Selasa, 12 Mei 2009 



 

12 Rabu, 13 Mei 2009 

MENGUCAP  SYUKURLAH  
 

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

DALAM  SEGALA  HAL  
 

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

SEBAB  ITULAH  YANG 
 

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

DIKEHENDAKI  ALLAH 
 

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

DI  DALAM  KRISTUS   
 

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

YESUS  BAGI  KAMU 
 

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

  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…!!! 



 

Seorang murid kadang-kadang menganggap gurunya jahat 
karena kasih hukuman sama mereka. Padahal yang salah 
muridnya dan tujuan hukuman itu kan untuk kebaikan mereka 
sendiri biar mereka sadar.  
Nah hal yang sama bisa kita temui dalam hidup kita.. Kadang 
Tuhan sepertinya “jahat” sama kita. Dia biarin kita kena hu-
kuman. Tapi Dia menghukum kita pas kita salah dengan tu-
juan supaya kita jadi lebih baik lagi. Hukuman adalah perwu-
judan saying Tuhan sama kita. Saking sayangnya Tuhan sama 
kita Dia lebih rela liat kita menderita dihukum daripada 
hidup kita binasa. 
Nah makanya kalau kita dapat hukuman dari Tuhan mulailah 
bersyukur karena itu artinya Tuhan sayang sama kita dan 
ngga mau kalau kita sampai salah jalan. 

Doa:  
Terima kasih Tuhan Yesus buat hukuman 
yang kami terima kalau kami salah jalan, 

karena itu artinya Kau masih saying pada 
kami, Amin  

Kas
ih d

an 
huk

uma
n 

Ibrani 12 : 8 

13 Kamis, 14 Mei 2009 



 

14 Jumat, 15 Mei 2009 

Darah Anak 
Domba 

Keluaran 12:27 



 

Pengampunan adalah sesuatu 
hal yang begitu sulit untuk dila-
kukan. Serngkali kita bisa 
mempunyai belas kasihan ter-
hadap orang yang kelaparan di 
luar negeri misalnya di daerah 
perang. Tapi kalau kita diminta mengampuni orang 
yang ada disekitar kita, misalnya teman yang ber-
salah kepada kita, sulit banget ya rasanya. 
Apakah kalian suka menyimpan dendam sama 
orang lain waktu mereka buat salah pada adik-
adik? Kalau iya, mulai sekarang belajarlah men-
gampuni dengan cara belajar memahami kasih Al-
lah yang telah mengampuni kita dari segala dosa. 

Pengampunan Sejati 

Doaku Hari ini: 

Tuhan Yesus aku mau mengampuni dan ti-
dak menyimpan dendam. Amin 

Matius 18 : 33 Sabtu, 16 Mei 2009 

15 



 

16 Minggu, 17 Mei 2009 

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

Apapun juga yang  
__________ perbuatlah 
dengan ________ seperti 
__________ dan bukan  
untuk ___________  

 
_______ 3 : 24 


