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Kamis
12 NOVEMBER 2020

Yohanes 

1:6-9

AKU BERANI 

BERSAKS I

DOA HARI INI :

Yohanes 1:7
ia datang sebagai saksi untuk memberi 

kesaksian tentang terang itu, supaya oleh 

dia semua orang menjadi percaya.

Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar 
kepadaku, pertolongan-Mu, keselamatan yang Tuhan berikan kepadaku. 
Mampu kan aku Tuhan agar bisa bersaksi di hadapan siapapun yang aku 

temui. Amin.

Anah Sahabat Fligo pasti juga pernah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan Yesus bukan? 

Seperti seorang anak perempuan yang menjadi pelayan di rumah Naaman. Naaman tuannya 

sedang sakit kusta, dia bercerita/bersaksi kepada tuannya bahwa di Israel ada seorang 

nabi yang dapat menyembuhkan. Naaman pun segera ke Israel dan ia mengalami kesembuhan 

karena kesaksian anak perempuan itu ( 2 Raja-raja 5: 1-4, 15).

Sahabat Fligo yang dikasihi Tuhan, sudahkah dalam kehidupan Sahabat selalu menceritakan 

dan bersaksi tentang Tuhan Yesus, atau malah tidak sama sekali? Terus bagaimana dan 

seperti apa sih kesaksian itu?Kedua cerita di atas itu sebuah kesaksian lho, Anggi dan Gerry 

menceritakan apa yang sudah mereka alami, rasakan dan nikmati. Ketika Gerry menemukan 

makanan enak, dia lalu menceritakannya kepada Emo, begitu juga dengan Anggi ketika ia 

merasakan pengalaman bersama Yesus.

Di lain tempat, di teras rumah, Anggi dan Mia sedang mengobrol sesuatu. Mia yang saat itu 

penasaran lalu menanyakan ke Anggi kenapa sih sepertinya dia selalu terlihat senang dan 

sukacita walaupun sedang dalam kesedihan sekalipun. Anggi kemudian menceritakan kepada 

sahabatnya bahwa semua karena ada kasih Tuhan Yesus, karena Tuhanlah Anggi selalu 

merasa tenang dan bersukacita.

Bagaimana dengan Sahabat? Sudahkah Sahabat Fligo bersaksi dengan menceritakan kasih 

dan kebaikan Tuhan? Yuk katakan bersama : “Aku mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan.”. 

(EV)

Gerry sangat suka nasi goreng. Suatu hari, ia menemukan restoran yang 

sangat enak nasi gorengnya. Saat bertemu dengan Emo sahabatnya, 

Gerry langsung antusias menceritakan restoran tersebut.
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3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

1.  Apakah Sahabat Fligo pernah bersaksi?

2. Hal apa yang Sahabat ceritakan kepada temanmu?

Kisah Para Rasul 6
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