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MOPI
Mopi adalah seekor anjing betina yang 2 bulan yang lalu melahirkan anakanak anjing lucu. Siang itu ia tampak kebingungan berlari dan
menggonggong ke sana kemari dengan sesekali melihat ke arah sungai
kecil yang saat itu kondisinya penuh air.

Tak lama Talia dan papanya datang disambut Mopi. Namun kali ini tidak biasa, dia
menggonggong menarik-narik celana Papa sambil berusaha mengarahkan Papa ke sungai itu.
Tetapi Papa tidak mengerti dan menghalaunya karena mengira bahwa Mopi hanya ingin
bermain saja. Karena Mopi tampak memohon dengan terus menggonggong, hal tersebut
Tuhan tidak suka ketika kita berbuat dosa, kenapa?? Karena
akhirnya membuat papa mengikutinya. Ternyata ada seekor anjing kecil berwarna putih
dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Coba
coklat berenang-renang menggigil kedinginan sambil terus berusaha mengayunkan kakinya
Sahabat Fligo ingat lagi, waktu pernah berbuat dosa, apa yang
untuk tetap bertahan di air. Menggunakan alat seadanya, Papa dan Talia akhirnya bisa
kalian rasakan? Kalian pasti merasa bersalah, atau merasa ga
menyelamatkan anak Mopi dari sungai itu.
layak dihadapan Tuhan, dan lalu malas untuk berdoa, malas untuk
Sahabat Fligo, cerita di atas
juga
mengingatkan
kisah yang kita baca hari ini. Ketika seorang
baca
ﬁrman
dan lain-lainnya.
pemimpin/ kepala rumah ibadat yang mendekat dan melihat Tuhan Yesus, ia pun tersungkur
di depan kaki-Nya, ia memohon dengan sangat supaya Tuhan Yesus segera datang
kerumahnya karena anak perempuannya sedang sakit dan hampir mati. Tuhan Yesus pun
pergi bersamanya.
Terus bagaimana dengan Sahabat Fligo? Kemanakah Sahabat jika mengalami hal yang sama
ketika sakit? Siapa yang Sahabat datangi pertama kali? Hari ini kita diingatkan kembali,

Yohanes
saat Sahabat Fligo sakit segera datang kepada Tuhan Yesus.1Datang
dalam5:17
doa, memohon
Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada

sungguh-sungguh kesembuhan dari Tuhan Yesus.Yuk, katakan bersama : “Tuhan Yesus Maha
dosa yang tidak mendatangkan maut.

Kuasa!” (AKB)

Semua ketidakbenaran adalah dosa,

Lukas 8:41

tetapi ada dosa yang tidak mengarahkan

Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia

ke kematian.
Adapun
tiap-tiap
adalah
kepala rumah
ibadat.
Sambil kesalahan
tersungkur di
ada suatu
dosa tiadasupaya
depan itu
kakidosa;
Yesusmaka
ia memohon
kepada-Nya,
Yesus membawa
datang ke mati.
rumahnya,

DOA
DOAHARI
HARIINI
INI::
Terima
kasih
Tuhan
untuk
ﬁrman-Mu
ini, dari
aku pasti
Tuhan
Yesus,
ajar
kamiYesus
Tuhan
untuk
bisa hiduphari
bebas
Dosa.akan
Kami
datang
berdoa
memohon
sungguh-sungguh
kepada-Mu.
Aku
mau hidup
kami
Engkau dengan
pakai untuk
kemuliaan nama-Mu.
Amin.
percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sanggup menjawab doaku. Dalam
nama Yesus. Amin.
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1. Sudahkah Sahabat berdoa ketika mengalami sakit?

2. Seperti apa sih permohonan doa Sahabat?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

Lukas 13
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