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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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1 Yohanes 5:17
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. 

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. 

Senin
9 NOVEMBER 2020

Kisah Rasul 

9:1-7
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SAULUS

DOA HARI INI :

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihiku bagaimana pun 
masa laluku. Ajar aku untuk selalu bersyukur kepada-Mu karena Tuhan 

sudah mengampuni dosa-dosaku. Dalam nama Yesus. Amin.

Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu 

suara yang berkata kepadanya: “Saulus, Saulus, 

mengapakah engkau mengaiaya Aku?”

Kisah Para Rasul 9:4

Tahukah Sahabat Fligo, sebelum bertobat rasul Paulus ini bernama Saulus. Dia seorang yang 

sangat kejam. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sangat benci kepada orang 

percaya pada waktu itu. Dia bahkan punya surat persetujuan yang ditandatangani oleh Imam 

Besar untuk menangkap orang-orang percaya yang dia temui di perjalanan. Dia akan 

mengejar orang-orang percaya dengan perasaan benci, lalu memasukkan mereka ke penjara 

bahkan menganiaya mereka.

Sahabat Fligo, begitulah rasul Paulus dahulu sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan 

diselamatkan. Seram memang tapi Tuhan Yesus ternyata mengasihi Saulus yang tidak 

percaya kepada-Nya. Masa lalu kita yang buruk dan dosa-dosa kita tidak menghentikan 

Tuhan Yesus untuk mengasihi kita. Yuk, Sahabat Fligo, kita bersyukur karena Tuhan Yesus 

sudah memilih dan menyelamatkan setiap kita!  (SIS)

Shalom, Sahabat Fligo! Semangat memulai minggu yang baru, ya!Hari ini kita akan belajar 

tentang rasul Paulus sebelum dia bertobat. Iya, rasul Paulus yang kita tahu seorang murid 

Tuhan yang sangat taat kepada Tuhan Yesus, ikut dan percaya Tuhan Yesus sampai akhir 

hidupnya.Ada banyak kisah perjalanan iman rasul Paulus kepada Tuhan Yesus, tapi hari ini 

kita akan mulai dari awal. Siapakah rasul Paulus sebelum dia bertobat dan melayani Tuhan?



1. Siapakah rasul Paulus sebelum dia diselamatkan?

2. Menurut Sahabat Fligo, mengapa Tuhan mau menyelamatkan Saulus?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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KISAH PARA RASUL 3
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