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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 
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Senin, 8-6-2009 

Pernahkah kalian melihat bi-
natang undur-undur? Binatangnya 
kecil, tapi ada yang aneh, 
jalannya hanya bisa mundur, ia 
tidak bisa maju.. Oleh karena 
itulah, ia disebut ’undur-undur’. 
Kehidupan rohani anak-anak Tu-
han jangan seperti undur-undur. 
Rasul Paulus bilang, kita harus 
mengarahkan pandangan kita 
pada apa yang ada di depan 
kita. Anak-anak Tuhan harus 
bergerak maju, ke depan, bukan 
ke belakang.      
 

Doa : Tuhan aku mau ber-
jalan maju bersama Engkau. Tun-
tun aku ya Tuhan. Amin 

Semakin hari, kelakuan kita harus semakin baik. Semakin taat, se-
makin dengar-dengaran orang tua. Itulah tandanya kehidupan kita 

bergerak maju ke depan.  

Undur undur 
Filipi 3 : 13 
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Selasa, 9-6-2009 Matius 18 : 12 - 14 
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Rabu, 10-6-2009 

Siapa yang pernah beberapa hari tidak 
mandi? Ouhh.. Pasti badannya terasa leng-
ket.. Karena keringat yang ada di tubuhnya 
tidak pernah dibersihkan.. Wah, kalau su-
dah begitu, pasti jadi nggak enak melaku-

kan apapun. 

LENGKET ?  

MAZMUR
 51 :4 

Tanpa kita sadari, terkadang rohani kita juga tidak 
pernah mandi lho!! Lho, memangnya apa yang bikin 
rohani kita ‘lengket-lengket’? Hmm, ternyata itu 
adalah ulah dosa. Makanya, harus sering kita ber-
sihkan. Caranya?  Ya minta ampun sama Tuhan dan 
percayalah TUhan akan mengampuni. Nah, kalau 
sudah begini, rohani kita nggak akan lengket-lengket 
lagi, iya khan?   

Doa : Tuhan, ampuni aku dari 
segala kesalahanku & sucikan aku dari 
dosa-dosaku. Amin 
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Yudas mengkhianati Tuhan Yesus 
sehingga Yesus ditangkap.  

Matius 26 :47— 49 

Kamis, 11-6-2009 



 

“Lihat Ut, hari ini kita makan besar, pak petani ngga 
ada” kata si Uli (ular sanca) pada sahabatnya si Uut 
(ulat sayur). Jadilah mereka pesta besar. Si Uli me-
makan ayam sedangkan Si Uut menggerogoti sayur 
pak petani yang siap panen. “Sembunyi Ul, pak pet-
ani datang” kata si Uut yang bersembunyi diantara 

daun kol. Ketika pak petani melihat kandang ayam dan kebun sayur yang 
hancur, ia menjadi sedih dan menangis pilu karena ia tidak bisa menghidupi 
keluarganya sekarang. Mendengar tangisan pak petani, Si Uli dan Si Uut 
menyesal, malu pada diri sendiri dan berjanji akan berubah. Si Uut mem-
bungkus dirinya dalam kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu yang 
membantu pak petani. Si Uut benar-benar berubah menjadi ciptaan baru, 
dari perusak menjadi penolong. Sedangkan Si Uli hanya berganti kulit, ia 
meninggalkan kulit yang lama tapi ia tetap menjadi ular sanca yang me-
makan ayam dan merugikan petani. 
Kita pasti pernah menyesali perbuatan kita dan 
ingin berubah. Itu bagus. Berubahlah dan benar-
benar berubah. Bukan perubahan semu seperti Si 
Uli tapi seperti Si Uut yang berubah menjadi ber-
guna dan menyenangkan. Selamat berubah!! 
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2 Korintus 5 : 17 

Doa : Ampuni setiap kesala-
han kami ya Bapa, ajar kami un-
tuk berubah dan meninggalkan sikap 
kami yang tidak berkenan di hada-
panMu. Amin 

Jumat, 12-6-2009 Si Uut   & Si Uli 



 

���EA���EA���EA���EA    6666    � � � � 3333    
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Marilah kita -
___________ dan berusaha __________ 

- ___________ mengenal Tuhan; 
 Ia pasti _______ seperti _________,  
Ia akan ________ kepada kita seperti 

________,  
seperti hujan pada akhir musim yang 

____________+ bumi.  

Sabtu, 13-6-2009 
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Minggu, 14-6-2009 NgintipNgintipNgintipNgintip    

Doa : Ampuni aku 
Tuhan, kalau selama ini aku sering bergurau ketika ber-

doa. Aku mau memperbaiki sikapku. Amin 

Di sekolah minggu, selesai Firman Tuhan disampaikan guru sekolah 
minggu mengajak anak-anak untuk menutup mata dan berdoa. Yang 

lain sudah menutup mata dan siap untuk berdoa, tapi Guntur dan 
Bobby malah bergurau. Mereka menoleh kanan kiri, ketawa-ketawa 

sambil ngintip teman-teman yang lain. 
Siapa yang suka seperti itu ketika berdoa?? 

Ketika kita berdoa, berarti kita sedang berbicara dengan Tuhan 
yang Maha Besar, Raja di atas segala raja. Seringkali kita tidak 

sadar, berbicara kepada Tuhan dibuat bergurau. Ketika orang ber-
bicara kepada Presiden saja mereka sangat hormat, apalagi 

kepada Tuhan. 
Kalau masih ada yang masih suka bergurau ketika diajak berdoa, 
berjanjilah untuk mau memperbaiki sikap kalian. Tunjukkan pen-
ghormatan kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan akan 

dihormati oleh Tuhan. 

Maleakhi 1 : 6b 
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Senin, 15-6-2009 

Temukan  

5 
perbedaan 

Maleakhi  
3 :  18 



 

11 Selasa,16-6-2009 

“Gimana sih bikin Yesus senang? Gimana liat 
Yesus tersenyum?” tanya seorng gadis kecil 
pada ibunya. “Berdoa, baca kitab suci, rajin 
sekolah minggu,… “ jawab ibunya. “Bukan itu 
bu! Cindy ingin liat Yesus itu senyum sama 
Cindy!” teriak gadis kecil itu. Ibu itu hanya 
tersenyum dan mengambil sesuatu dari dalam 
tasnya sambil berkata, “Cindy, buka kotak ini dan kamu akan lihat 
Yesus sedang tersenyum padamu.” Dengan cepat gadis kecil itu 
mengambil kotak itu dan membukanya, tiba-tiba gerakannya ter-
henti, wajahnya tersenyum lalu tersipu-sipu malu melihat isi kotak 
itu. Ternyata isi kotak itu adalah sebuah cermin. Saat kita bercer-
min dan tersenyum saat itu juga kita sedang melihat Yesus yang 

tersenyum. Kenapa? Karena kita 
adalah gambar Allah dan kita 
serupa dengan Allah (Kejadian 1: 
27) Nah.. Ingin buat Yesus senang 
dan tersenyum… mulailah dengan 
tersenyum. 

Yesus 
Tersen

yum 

Filipi 4 : 4 

Doa : Aku mau senan-
tiasa menyenangkanMu dan 
membuatMu tersenyum ya 
Bapa. Amin 
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Ayo temukan jalannyaAyo temukan jalannyaAyo temukan jalannyaAyo temukan jalannya…!!!!!!!!    

Rabu, 17-6-2009 YOHANES 
 14 : 6 



 

13 Kamis, 18-6-2009 

Coba adik-adik ingat-ingat, apa yang menjadi kegiatanmu setiap 
hari? Mulai dari pagi sampai malam. Kira-kira adik-adik tahu ngga 
apa kegiatan Tuhan Yesus selama Ia hidup di dunia ini? Yang pasti 
Tuhan Yesus tidak pernah malas-malasan. Dari pagi sampai malam 
Tuhan Yesus sibuk melayani orang. Kalau kita baca di Markus 1 : 21 
- 34, kita bisa melihat betapa sibuknya Tuhan. Dari pagi mengajar 
di rumah ibadah, melepaskan orang yang kerasukan roh jahat, 
menyembuhkan orang yang sakit sampai hari menjelang malam. 
Pasti Tuhan Yesus capek sekali. Tapi yang luar biasa, keesokan 
harinya, pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah bangun, berdoa dan 
bersekutu dengan Bapa di Surga. Tuhan Yesus saja selalu men-
yediakan waktu buat Bapa, berapa sibukkah adik-adik? Lebih 
sibuk mana dibandingkan dengan Tuhan Yesus? 

Mulai sekarang, 
ngga ada alas an 
kalau ngga punya 
waktu buat Tuhan, 
Ok??!! 

Doa : Tu-
han Yesus, aku mau selalu 
menyediakan waktu untuk 
bersekutu dengan Engkau. 
Amin  

Pagi-pagi benar 

Markus 1 : 35 
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Doa : Ya Tuhan aku 
mau untuk bertumbuh di dalam 
Engkau dan menghasilkan buah 

yang baik. Amin 

Jumat, 19-6-2009 

EFESUSEFESUSEFESUSEFESUS        
4 : 15 
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Sabtu, 20-6-2009 

Mungkin suara terindah adalah suara malaikat, tak ada yang 
dapat menandinginya.  Saat Allah sedang menikmati pujian para 
malaikat di singgasanaNya, tiba-tiba Ia menyuruh para malaikat 
berhenti bernyanyi. Ia mendengar sebuah suara lirih di bumi yang 
sedang bernyanyi memujiNya. Ia menghentikan nyanyian para 
malaikat hanya karena ingin menikmati pujian lirih dari bumi 
tersebut. Meskipun pujian itu berasal dari suara yang sumbang 
sekalipun tapi bagiNya itu adalah nyanyian terindah dan menye-
nangkan hatiNya. Suara kita mungkin tidak sebagus Agnes 
Monica atau siapapun itu. Mungkin juga kalau kita lagi nyanyi, 
orang-orang pada tutup telinga. Tapi ketika adik-adik bernyanyi 
memujiNya dengan hati yang sungguh-sungguh, Allah menyukainya. 
Allah menenti-nantikan nyanyianmu. Pujilah Dia dengan segenap 
hatimu. 

Suara terindahSuara terindahSuara terindahSuara terindah    

1 Tawarikh 29 : 10 - 19 

Doa : Aku mau senantiasa memujiMu dengan 
sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku ya Tuhan. 

Amin 



 

16 Minggu, 21-6-2009 
Cari kata-katanya yah… 
bisa diagonal juga loh... Markus 3 : 13 - 19 



 

Senin, 22-6-2009 

Hari ini Ratih sedih banget.. karena teman-temannya pergi 
bermain ke dufan.. dan meninggalkan Ratih.. ternyata mereka 
lupa bahwa Ratih salah satu teman mereka tertinggal ketika 
teman-temannya pergi.. Wah adik adik.. teman.. orang tua.. 
sahabat.. bisa aja meninggalkan kita dan membuat hati kita 
sedih… tapi adik-adik jangan takut yah…Tuhan Yesus bilang…
AKU sekali-kali TIDAK AKAN MENINGGALKAN ENGKAU 
(engkau itu berarti semua orang yang percaya padaNya 
termasuk adik-adik)   

Tidak pernah  

tinggalkan     

Doa : Allah Bapa, terima kasih 
karena Engkau tidak pernah meninggalkan 

aku sendiri. Amin 

Ibrani 15 : 5b  
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Selasa, 23-6-2009 

� 	orintus �� � �� 

� korintus �� � �� � �� 
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Rabu, 24-6-2009 

Rika nyesel banget karena dia dulu  malas belajar, jadi nilai 
rapotnya jelek. Dalam hati Rika janji  di semester yang akan 
datang ia akan rajin belajar.. tapi adik-adik tau ga.. ternyata 
di semester yang sekarang nilai rapotnya tetap jelek.. dia 
menyesal dan berjanji akan rajin belajar di semester yang 
baru nanti.. adik-adik Rika dapat nilai jelek karena Rika ngga 
mau berubah. Itu namanya ngga bertobat. Kalau bertobat itu 
berarti kita kapok dan ngga mau mengulangi kesalahan yang 
sama. Contohnya Zakeus setelah dia bertemu Yesus dia 

bertobat.. Zakeus 
ngga mau 
memeras orang 
lagi… Yuk kita 
sama-sama belajar 
bertobat dan ngga 
mengulangi 
kesalahan kita 
lagi.. kalian bisa 
kan..  

BeRtObaT     
LukasLukasLukasLukas    19 � 1  10     

Doa : Bapa yang baik, aku mau bertobat dari 
kesalahan ku. Ampuni aku ya Tuhan. Amin 

19 



 

Kamis, 25-6-2009 

"For God so loved the world, that He gave His only 
begotten Son, that whoever believes in Him should not 

perish, but have eternal life." (John 3:16)  
Yes, God really does love you! 

But 
For 

Perish 
God 
Have 
Him 

John 
Should 

Life 
Three 

He 
Not 

Sixteen 
Loved 

So 
Whoever 

Gave 
Son 

World 
In 

Begotten 
Believes 
Eternal 

Only 
His 

That 
The 
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Jumat, 26-6-2009 

Abraham baru punya anak waktu dia berumur 100 tahun dan 
Sarah 90 tahun, wah berarti sudah jadi kakek dan nenek yah..! 
Mungkin juga sudah 
peot. Waktu Allah 
ngomong akan ngasih 
turunan ke Abraham, 
dia berumur 75 tahun.. 
berarti Abraham harus 
menunggu janji Tuhan 
selama 25 tahun.  
Ternyata lama banget 
yah… Tetapi adik-
adik… walau waktunya 
lama Abraham tetap 
percaya, Tuhan pasti akan menggenapi janjiNya. Dia ngga pernah 
bohong ato lupa, Dia pasti akan kasih sesuatu yang terbaik buat 
kita TEPAT PADA WAKTUNYA. Kalian mau kan tetap percaya 
pada janji Tuhan  

Perc
aya A

ja !     

Kejadian 21 : 1 - 7  

Doa : Bapa, tolong supaya aku tetap percaya 
pada janji-janjiMu. Amin 
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Sabtu, 27-6-2009 Mazmur 119 : 2 - 8 
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Minggu, 28-6-2009 

Steve doa pengen punya HP ga dijawab…. 
Yoyok doa pengen dapat juara 1 tapi juga 
ngga dijawab… kenapa yah…? Padahal 
doanya rajin… Adik-adik, Tuhan tau semua 
kebutuhan kita, kalau yang kita minta tidak 

menjadi kebaikan untuk kita, 
Tuhan ngga akan kasih. Tuhan 
tau apa yang terbaik buat kita.. 
kita harus mengucap syukur 
buat semua 
yang kita 
alami 
karena itu 
yang 
terbaik 
untuk kita.  

Jangan Sok Tau Jangan Sok Tau Jangan Sok Tau Jangan Sok Tau     

Yeremia 29 � 11  14  

Doa : Tuhan tolong bimbing saya supaya saya 
tau apa yang Tuhan mau.. saya ngga mau kecewa 
kalau doa saya ngga dikabulkan Tuhan, karena 
Tuhan tau apa yang terbaik buat saya. Amin 
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