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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. 

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.

Senin
10 agustus 2020

Ester 

4: 1-17
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 Siapa Dapat 

Menolong?

DOA HARI INI :

Bapa yang baik, sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Aku semakin 
percaya bahwa apapun yang terjadi dan masalah yang kualami, aku tahu 

bahwa Engkau sanggup menolongku. Haleluya. Amin.

 Ester 4:1 
Setelah Mordekhai mengetahui segala yang 

terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu 

memakai kain kabung dan abu, kemudian 

keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil 

melolong-lolong dengan nyaring dan pedih.

   Di kota Gotham pun, jika Sahabat Fligo pernah menonton film BATMAN, apabila ada warga 

atau kota Gotham dalam bahaya karena ancaman penjahat, mereka langsung menyalakan 

tanda berupa lambang BATMAN untuk memanggil sang super hero.

Mordekhai tidak bisa berbuat apa-apa, dia menyadari keterbatasannya. Maka ia segera 

merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara memakai kain kabung dan abu. Dia berseru-

seru dalam doa, mohon pertolongan Tuhan (Ester 4:1).

Apakah Sahabat Fligo pernah dalam keadaan yang sama seperti kisah-kisah di atas? Apa 

yang Sahabat lakukan? Hanya terus dalam ketakutan dan menghadapi sendirian dengan 

kekuatan sendiri atau memilih berdoa dan berseru kepada Tuhan? Jika Sahabat memilih 

berdoa dan berseru, lakukan terus karena pilihan itu tepat. Hanya pertolongan Tuhan 

Yesus-lah yang sanggup mengatasi semua itu. Apapun masalah dan bahaya yang mengancam 

Sahabat Fligo bahkan keluarga, hanya Yesus yang sanggup menolong. 

Begitu juga yang dilakukan Mordekhai atau ratu Ester, lho Sahabat Fligo. Mordekhai dan 

ratu Ester merasakan bahwa apa yang baru saja diketahuinya tentang satu undang-undang 

atau ketetapan dari istana, yang baru diumumkan kepada banyak orang, membuat dirinya 

dan semua orang Yahudi dalam ancaman bahaya yang mengerikan.

 (akb)

   Papaa.. Hii, cepat kesini, Pa. Tolong aku takut sekali! Dia merambat di 

lemari pakaianku, Pa!," seru Mama sambil terus berusaha memukul ke 

segala arah  berusaha mencari di mana laba-laba itu berada hingga 

akhirnya Papa datang menolong.



    yang amat sangat/dalam bahaya?

1. Siapakah yang Sahabat ingat pertama kali ketika dalam ketakutan 

2. Apa yang Sahabat lakukan untuk mengatasinya?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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