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KISAH RASUL

HIDUP DALAM 

TUNTUNAN ROH KUDUS

DOA HARI INI :

Sahabat Fligo, sebagai seorang anak Kids Impact kita pasti tau tentang 

Eagle Camp.

Kisah 1:8
Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 

Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 

akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan 

seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke 

ujung bumi sujud demikian?

Terimakasih Tuhan Yesus, untuk Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap 
kami. Tuhan kami mau menjadi pembawa berita keselamatan-Mu, dan 
menjadikan seluruh bangsa murid-Mu. Tuntun dan berikan kami kuasa 

Tuhan. Amin!

Jangan takut saat memberitakan Tuhan 

Yesus kepada siapa pun juga, karena Roh 

Kudus ada bersama kita, dan memampukan 

kita. Semangat!  (jews)

Eagle Camp ialah sebuah Camp di mana kita di bentuk menjadi anak yang taat, diajar untuk 

mengenal Tuhan lebih lagi, dan mengenal Roh Kudus. Buat yang belum ikut, yuk kita ikut, 

agar kita dibentuk menjadi anak-anak yang luar biasa. 

Menjadi anak Tuhan Yesus berarti kita terhubung dengan Tuhan baik dalam doa kita, dan 

juga di dalam roh kita. Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk 

menjadi penolong kita di dalam hidup kita. Roh Kudus selalu ada bersama kita, di rumah, di 

sekolah, di mana pun kita berada. Saat kita merasa senang, sedih, kita bisa berdoa kepada 

Tuhan, dan kita dapat meminta agar Roh Kudus ada bersama kita.

Roh Kudus ada bersama kita agar kita dapat melakukan Amanat Agung atau tugas utama 

yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ada yang tau apa tugas utama kita? Ya benar, 

menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan Yesus. Kita ditugaskan untuk memberitakan kabar 

tentang Tuhan Yesus yang membawa keselamatan.
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1. Sudahkah Sahabat Fligo mengikuti Eagle Camp?

   Kalau belum, ayo segera ikut yah!

2. Kalau sudah, apa pengalaman kita saat mengikuti Eagle Camp?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

yehezkiel 22
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