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Sahabat Fligo, pengalaman Andrea mengajarkan kita supaya belajar dan taat pada Allah. 

Dia memerintahkan supaya kita berjalan dengan kuasa-Nya yang akan membawa 

kemenangan. Hari ini Tuhan Yesus mau kita mendengarkan dan mengikuti arahan-Nya, 

petunjuk-Nya, seperti kisah Yosua (Yosua 3: 2-7; 15-17).

DOA HARI INI :

Tuhan,berikan aku keberanian, kekuatan, dan hati yang taat, yang mau 
selalu mendengarkan instruksi-Mu karena aku percaya ketika aku berjalan 
dengan kuasa-Mu dan mengandalkan-Mu, maka kemenangan itu pasti jadi 

milikku. Amin.
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Mazmur 

Yosua 3:7
Dan Tuhan berfirman kepada Yosua: “Pada 

hari inilah Aku mulai membesarkan namamu 

di mata seluruh orang Israel, supaya 

mereka tahu, bahwa seperti dahulu Aku 

menyertai Musa, demikianlah Aku akan 

menyertai engkau.

ANDREA

OUTBOUND 

Hari itu menjadi hari yang tidak menyenangkan buat 

Andrea. Sekolahnya mengadakan ekstrakurikuler 

outbound, dimana Andrea diajarkan disiplin, 

ketaatan, dan kerjasama dengan satu timnya.

Tentu saja tantangan yang dialami Andrea adalah melewati rintangan-rintangan yang harus 

diselesaikan di setiap pos. Namun ada rintangan yang membuat Andrea takut dan dia 

merasa pasti akan mengecewakan teman satu timnya, yaitu rintangan meniti seutas tali 

dengan posisi tinggi. Di situ Andrea ketakutan luar biasa. Dia khawatir kalau jatuh dan 

akhirnya timnya kalah nilai. Semua perasaan bercampur aduk hingga ada satu temannya 

berkata, Andrea, percaya padaku. Pegang tali itu dan melangkah sedikit demi sedikit dan 

arahkan pandanganmu padaku." Dan benar sahabat, instruksi itu membawa Andrea berhasil 

melewati rintangan dan membawa teamnya pada sebuah kemenangan.

Ketika dia diminta Tuhan menyeberangi sungai 

yang begitu deras meluap-luap dengan 

membawa tabut Tuhan, namun Yosua taat 

hingga dia sampai pada tujuannya yang sesuai 

dengan perintah Tuhan.  (AKB)
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1. Apa yang dilakukan Yosua ketika Tuhan memintanya membawa Tabut 

   Tuhan?

2. Mengapa kita harus mendengarkan dan mengikuti arahan Tuhan?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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