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Jumat
10 juli 2020

2 Samuel 

11:1-27

H e K n o w s 
E v e r y t h i n g

DOA HARI INI :

Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh melakukan semua karya yang Kau 
percayakan kepada kami. Kami mau memuliakan-Mu setiap saat. Haleluya. 

Amin

Kolose 3:23 
Apapun juga yang kamu perbuat, 

perbuatlah dengan segenap hatimu 

seperti untuk Tuhan dan bukan untuk 

manusia. 

“Fer, Tuhan Yesus itu dimana sih?” tanya Agung kepada sahabatnya.

 akan semakin luar biasa bersama Tuhan. Contohnya banyak orang sukses memulai karirnya

dan memuliakan Tuhan setiap saat.”

“Kalau begitu Tuhan selalu tahu dong apa yang kita lakukan?”

hanya dengan perintah membuat Uria maju di garis depan. Tapi niat jahat Daud diketahui

 oleh Tuhan.”

seperti untuk Tuhan.”“Kenapa kita harus begitu Fer?”

“Betul sekali Gung. Karena itu Tuhan bilang apapun yang kita perbuat, harus kita perbuat

“Saat kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita kepercayaan lebih. Kita

“Kalau dari Yohanes 1:14, jelas Tuhan Yesus itu diam di antara kita,”jawab Ferry.

“Pasti Gung, bahkan saat Daud berbuat dosa Tuhan tahu. Padahal Daud membunuh Uria

“Wah berarti Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan bahkan niat hati kita ya.”

dari hal-hal kecil.”

“Berarti Tuhan mau menggunakan setiap waktu kita untuk pekerjaan Dia ya?”

kita untuk kemuliaan nama Tuhan.”

“Betul Gung karena kita diciptakan untuk memuliakan nama-Nya. Mari pakai seluruh waktu

“Terima kasih Fer bagi sharing hari ini. Aku mau mengerjakan semua hal sungguh-sungguh

“Sama-sama Gung. Kita saling sharing dan saling memberkati. Yuk kita masuk kelas, bel

Tuhan mengetahui semuanya, 

sudah berbunyi.”

karena itu muliakanlah nama-Nya setiap saat.   (w2)
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   pikirkan dan perbuat? 

1. Apakah Sahabat Fligo menyadari bahwa Tuhan tahu segala yang kita 

2. Jelaskan Rhema hari ini, Kolose 3:23 secara singkat! Bagaimana

   sikap kita terhadap tugas membantu ibu seperti menyapu, 

   mengepel, cuci piring, dan sebagainya?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

mikha 6
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