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RENUNGAN ANAK KELUARGA ALLAH

roh kudus

SEJAK KECIL SUDAH KUAT

roh kebenaran



Senin
6 april 2020

7:10-13

Yosua 

DOA HARI INI :

Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk bisa hidup bebas dari Dosa. Kami 
mau hidup kami Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
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1 Yohanes 5:17
Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada 

dosa yang tidak mendatangkan maut. 

Semua ketidakbenaran adalah dosa, 

tetapi ada dosa yang tidak mengarahkan 

ke kematian. Adapun tiap-tiap kesalahan 

itu dosa; maka ada suatu dosa tiada 

membawa mati. 

Apa itu Dosa?

Tuhan tidak suka ketika kita berbuat dosa, kenapa?? Karena 

dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Coba 

Sahabat Fligo ingat lagi, waktu pernah berbuat dosa, apa yang 

kalian rasakan? Kalian pasti merasa bersalah, atau merasa ga 

layak dihadapan Tuhan, dan lalu malas untuk berdoa, malas untuk 

baca firman dan lain-lainnya. 

Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya “DOSA”. Sahabat Fligo ada 

yang tau apa itu dosa? Yaaa, dosa adalah hal-hal yang tidak berkenan dihadapan Tuhan. 

Bentuk dosa bisa macam-macam, bisa berupa pikiran kita yang tidak baik, perkataan kita 

yang buruk maupun perbuatan kita yang merugikan diri kita sendiri atau orang lain disekitar 

kita.

Ketika hubungan kita jauh dari Tuhan, itu adalah saat yang tepat bagi Iblis untuk 

menyerang hidup kita. Akan sangat mudah sekali bagi Iblis untuk membuat kita jatuh dan 

semakin jatuh lagi dalam dosa dan semakin jauh dari Tuhan. Karena itu yukkk kita sama-

sama bangkit! Kalau Sahabat Fligo baru saja berbuat dosa kemarin, berdoa minta ampun 

sama Tuhan dan bangkit lagi untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan! (CRF)

Senin
20 april 2020

14:15-17

Yohanes 

2

air teh

DOA HARI INI :

Terima kasih Tuhan Yesus buat Roh Penolong yang itu Roh Kudus yang 
diberikan bagiku. Masuklah dalam hatiku yah Roh Kudus, bekerjalah dalam 

hidupku. Amin!

 Siap terima Roh Kudus? Karena Allah 

mengirimkan-Nya spesial hanya bagi kita 

anak-anak-Nya. Yuk, buka hatimu bagi Roh 

Kudus.  (ev)

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan 

memberikan kepadamu seorang Penolong 

yang lain, supaya Ia menyertai kamu 

selama-lamanya,

Yohanes 14:16

Sahabat, tentunya tau kan minuman teh. Ayo, siapa yang gak tau? Pasti 

tau dan pernah meminumnya kan?

Seperti air teh yang berasa manis ketika ditambahkan gula, begitu juga kita, undanglah Roh 

Kudus yang untuk menjadi satu dalam hidup kita. Roh Kudus bukan untuk orang dewasa saja, 

tetapi kita yang masih kecil pun bisa menerimanya. Roh Kudus itu tersedia bagi semua orang, 

baik pria atau wanita, orang tua atau muda, dan tidak mengenal perbedaan. Karena itu 

Sahabat, jangan pernah ragu untuk menjadi satu dengan Roh Kudus agar hati kita selalu 

manis setiap waktu dalam setiap keadaan hidup kita.

Bagaimana rasanya? Ada yang manis dan ada yang pahit. Air teh akan berasa manis jika di 

tambahkan gula sedangkan jika tidak ditambahkan gula maka rasanya akan pahit ya. 

Sebenarnya prinsip air teh itu seperti ibarat Roh Kudus. Yesus mau hati kita selalu manis 

setiap waktu meskipun saat kita keadaan senang atau pun susah. Nah bagaimana semua itu 

bisa terjadi? Dengan mengundang Roh Kudus dalam hati kita. Yesus menjanjikan sosok 

penghibur bagi kita sebelum Dia naik ke surga, yaitu Roh Kudus.



1. Siapa yang Yesus janjikan sebagai penolong?

2. Bagaimana cara kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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yehezkiel 16
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