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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)

Senin
8 juni 2020

 1: 26-28

Yehezkiel

2

Pelangi 

Setelah Hujan

DOA HARI INI :

Terima kasih Tuhan Yesus karena selalu ada buat kami; bahkan Tuhan 
menunjukkan janji Tuhan dalam pelangi yang indah. Kami mau selalu dekat 

dengan Tuhan dan bertumbuh bersama-Mu. Amin.

Yehezkiel 1 : 28a
Seperti busur pelangi, yang terlihat 

pada musim hujan di awan-awan, 

demikianlah kelihatan sinar yang 

mengelilinginya.

Sahabat Fligo, adakah dari kita yang tidak pernah melihat pelangi? Mungkin tidak ada ya, 

pasti semua pernah melihat pelangi. Pelangi terlihat sangat indah dengan kombinasi 7 

warna.Tapi sebelum keindahan pelangi terlihat, ada hujan yang harus terjadi. Pelangi juga 

merupakan tanda janji kasih Tuhan kepada Nuh saat air bah telah surut.

   Kasih Tuhan Yesus kepada kita selalu kekal untuk selama-lamanya, itu dibuktikan Tuhan 

dengan adanya pelangi sebagai tanda janjinya kepada kita. Tuhan selalu ada bersama kita di 

setiap waktu; senang, sedih, sewaktu kita suka akan sesuatu hal, bahkan di saat kita bosan. 

Tuhan Yesus sayang kita, Dia berkuasa atas segalanya. Dia selalu ada buat kita dan siap 

memberikan kita pelangi kasih-Nya kepada kita. Semangat! (jews)

Hujan bisa membuat kita harus berhenti bermain di luar. Kalau 

kita kehujanan, itu bisa membuat kita jatuh sakit. Saat hujan 

turun dan tidak ada yang bisa kita lakukan, sebaiknya kita masuk 

ke kamar kita dan kita pakai waktu untuk berdoa dan cerita apapun 

ke Tuhan Yesus. Dia senang mendengarkan cerita kita. Dan saat 

hujan sudah reda kita dapat melanjutkan kegiatan kita; dan 

merasa tenang, karena kita sudah cerita ke Tuhan Yesus.



1. Kapankah kita bisa melihat pelangi?

2. Apakah Tuhan Yesus senang untuk mendengarkan cerita kita? Kalau 

   iya, ceritalah kepada-Nya sekarang.

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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Hosea 5


	Page 1
	2: hal 2 senin
	3: hal 3

