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RENUNGAN ANAK KELUARGA ALLAH

SEJAK KECIL SUDAH KUAT

ANGIN ROH KUDUS
berhembus



Senin
6 april 2020

Yosua 

7:10-13

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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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. 

1 Yohanes 5:17

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)
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Tak Kelihatan Bukan 
Berarti Tidak Ada

DOA HARI INI :

Tuhan Yesus kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang Kau kirimkan untk 
kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus mampu melakukan hal yang dahsyat 

dalam kehidupan kami. Amin.

 Nah, sama seperti firman hari ini Sahabat. Kita membaca ada tiga tanda kehadiran Roh 

Kudus: angin, nyala api dan bahasa-bahasa baru. Tanda pertama adalah angin (ayat 2). 

Kedatangan Roh Kudus digambarkan seperti angin yang bertiup keras memenuhi seluruh 

ruangan.  Angin itu memang tidak kelihatan bentuknya, tetapi ada dan dapat kita rasakan 

hembusan dan kehadirannya. Ia bisa berhembus secara lembut, tetapi dapat juga bertiup 

dengan keras, bahkan seperti topan yang dapat menghancurkan apa pun.

Kisah Rasul 2:2
“Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi 

seperti tiupan angin keras yang memenuhi 

seluruh rumah, di mana mereka duduk;

Sore itu Warren bersama ayahnya sedang bermain kincir angin di taman 

dekat rumahnya.

Apakah Sahabat Fligo pernah melihat angin? Apakah kalian pernah merasakan kalau ada 

angin yang berhembus? Mungkin kita pernah mempertanyakan apakah angin itu benar-benar 

ada atau tidak karena kita tidak bisa melihatnya.

Warren berlari ke sana kemari sambil memegang kincir anginnya. Sejenak dia duduk di 

bangku taman bersama ayahya dan memandangi kincirnya. “Ayah, kenapa kincirku bisa 

berputar, ya?” tanya Warren. “Oh, itu karena ada angin yang menggerakkan kincirnya,” 

jawab ayahnya. “Tapi aku tidak bisa melihat anginnya, Ayah. Kok bisa dia memutar 

kincirku?” tanyanya lagi.

   Demikian juga dengan Roh Kudus, kehadiran-Nya tidak dapat kita lihat dengan mata 

jasmani, tapi Ia ada, dapat begitu lembut dan menyejukkan, tetapi Roh itu juga Roh yang 

kuat dan berkuasa. Roh Kudus walaupun tidak bisa kita lihat tapi Roh Kudus itu nyata; karya-

Nya yang ajaib dapat kita rasakan. (JS)



1. Apa tanda kehadiran Roh Kudus yang kita pelajari hari ini?

2. Tuliskan kembali ayat rhema di hari ini (Kisah Para Rasul 2:2)!

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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yehezkiel 30
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