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YOHANES

ROH KUDUS ADA 

DIDALAMKU
Shalom Sahabat Fligo, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat ya!

Yohanes 14:26
 Jtetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang 

akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, 

Dialah yang akan mengajarkan segala 

sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan 

kamu akan semua yang telah Kukatakan 

kepadamu.

Roh Kudus, mampukan aku untuk terus menjadi berarti dan berkat untuk 
orang lain khususnya keluargaku, pakai aku Tuhan ,untuk kemuliaan nama-

Mu saja. Amin!

Jangan lupa juga minta Roh Kudus untuk memampukan 

Sahabat Fligo, agar tahu apa lagi yang harus kita lakukan 

untuk kemuliaan Tuhan, walaupun itu kecil dan tidak 

terlihat tapi Tuhan melihat, dan Dia akan tersenyum 

pada kita. (AKB)

DOA HARI INI :

Baik, di hari-hari yang lalu mungkin diantara Sahabat sudah melihat sendiri di berita, baik 

itu dari sosial media bahkan koran yang dibaca ayah. Di sana diberitakan bahwa dunia 

sedang mengalami serangan, tapi bukan musuh, melainkan virus penyakit yang bernama 

covid19 atau lebih dikenal corona. Sebagai anak Tuhan, boleh tidak Sahabat Fligo takut, 

khawatir, panik seperti yang orang lain alami? Tentu saja tidak dong, tidak hanya virus 

corona, tapi penyakit lain, masalah dan apapun itu yang bisa membuat takut.

Nah Sabahat, Tuhan mau kita anak- anak-Nya boleh jadi berkat di sekitar lho, seperti 

contoh, ambil tindakan dengan menjadi contoh untuk yang lain, dengan berdoa, menjaga 

kesehatan diri, kebersihan diri dan apa lagi sih yang bisa kita lakukan lagi, tentu saja 

memberitahukan ke anggota keluarga untuk berdoa juga, menjaga kebersihan dan 

kesehatan, tidak perlu panik, tidak usah khawatir, ada Tuhan Yesus bersama kita, karena 

janji-Nya pada kita (Mazmur 91:7).
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1. Hal apa yang pernah Sahabat Fligo lakukan untuk memuliakan Tuhan?

2. Dengan bantuan siapa kita dapat memuliakan Tuhan?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

yehezkiel 15
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