
28 September-4 Oktober 2020

Renungan Anak Keluarga Allah

SEJAK KECIL SUDAH KUAT

mengalami 
janji Tuhan



15

Minggu
4 OKTOBER 2020

Lukas 
7 : 9

Iman 
Menghas i l kan 

Muj izat

DOA HARI INI :

Lukas 17 : 19
Lalu Ia berkata kepada orang itu : 

“Berdirilah dan pergilah, imanmu telah 

menyelamatkan engkau.”

Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk terus menumbuhkan iman kami akan 
Engkau. Ajar kami Tuhan untuk setia dan mau terus belajar firman-Mu. 

Terima kasih Tuhan. Amin.

Sahabat Fligo, pasti kita semua pernah mendengar kata ‘iman’. Nah, Sahabat masih ingat 

dari mana iman kita? Yuk, kita lihat di Roma 10: 17. Di situ dituliskan kalau iman itu timbul 

dari pendengaran, pendengaran oleh Firman Kristus. Berarti untuk kita bisa memiliki iman, 

kita harus mendengar Firman Tuhan, yaitu Alkitab. Selain mendengar kita juga bisa 

melakukan dengan membacanya. Apakah Sahabat sudah membaca Firman Tuhan setiap 

hari?

Di dalam iman kita tahu kebenaran, yaitu keselamatan kita dengan percaya kepada Tuhan 

Yesus. Selain itu iman juga menjadi dasar hidup kita sebagai orang Kristen. Bahkan dalam 

bacaan hari ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan iman kita dapat menyelamatkan kita. Iman 

kita bisa menjadi mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 17: 19 iman 

kita menyelamatkan kita. Untuk itu kita harus meningkatkan iman kita setiap hari.

Cara kita untuk meningkatkan iman kita ialah dengan mendengar atau membaca Firman 

Tuhan. Tidak apa-apa kalau saat ini kita hanya bisa membaca 1 pasal 1 hari. Kalau kita setia 

melakukannya setiap hari kita pasti bisa membaca lebih banyak lagi di hari-hari 

selanjutnya. Yuk, terus setia membaca Firman Tuhan dan meningkatkan iman kita! 

Semangat! (JEWS)
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1. Apa yang menjadi dasar hidup kita sebagai orang Kristen?

2. Apa yang kita peroleh saat kita memiliki iman kepada Kristus?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

Lukas 12
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