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TUHAN
MENERANGI
HIDUPKU

Ani sedang asik membaca buku di kamarnya. Tiba-tiba listrik padam dan kamar Ani menjadi
gelap gulita. Ani meraba-raba mencari HP untuk menerangi, tapi tidak menemukannya. Ani
ketakutan tidak berani berjalan di dalam kegelapan. Kemudian Ani berteriak memanggil
mamanya. Tak lama kemudian, mamanya datang membawa senter, masuk ke kamar Ani. Saat
cahaya senter masuk ke kamar Ani, dalam sekejap kamar Ani menjadi terang. Ani bisa
Tuhan tidak suka ketika kita berbuat dosa, kenapa?? Karena
melihat sekitarnya dan bisa berjalan mendekat mamanya.
dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Coba
Sahabat Fligo, mungkin tanpa
kita sadari,
kita masih
hidup pernah
di dalamberbuat
kegelapan.
Hidup
Sahabat
Fligo ingat
lagi, waktu
dosa,
apa yang
yang
gelap itu adalah hidup yang
tidakrasakan?
baik karena
dikuasai
oleh kegelapan.
Misalnya
dosa, iri
kalian
Kalian
pasti merasa
bersalah,
atau merasa
ga
layakkemarahan,
dihadapan Tuhan,
dan yang
lalu malas
untuk
malas untuk
hati, kesombongan, sakit hati,
dll. Hidup
seperti
itu berdoa,
pasti rasanya
tidak
baca
ﬁrman
dandilain-lainnya.
enak sekali, sama seperti bila
kita
berada
sebuah ruangan yang gelap gulita, rasanya tidak
damai sejahtera. Lalu bagaimana caranya supaya hidup kita bisa terang? Kita harus
bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan mengundang sumber terang itu untuk datang ke
dalam hidup kita. Kalau dari kisah Ani tadi, Ani memanggil mamanya untuk datang ke
kamarnya membawa terang. Kalau dalam hidup kita, siapakah sumber terang itu? Terang itu
adalah Tuhan Yesus. Bila kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita,
maka hidup kita yang tadinya gelap, akan berubah menjadi terang. (LC)

1 Yohanes 5:17
Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada
dosa yang tidak mendatangkan maut.
Semua ketidakbenaran adalah dosa,

Yesaya 60:2

tetapi ada dosa yang tidak mengarahkan

Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi,

kekekelaman
kematian.menutupi
Adapun bangsa-bangsa;
tiap-tiap kesalahan
dan
tetapi

dosa; terbit
maka ada
suatu
dosa
tiada
terangitu
TUHAN
atasmu,
dan
kemuliaan-Nya
menjadi
nyata mati.
atasmu.
membawa

DOA
DOAHARI
HARIINI
INI::
Tuhan,
aku minta
atas semua
baik yang
aku sengaja
Tuhan Yesus,
ajarampun
kami Tuhan
untukdosa-dosaku,
bisa hidup bebas
dari Dosa.
Kami
maupun
tidakpakai
sadari.
Akukemuliaan
mau bertobat
dari semua
mau
hidupyang
kamiaku
Engkau
untuk
nama-Mu.
Amin.
kesalahanku. Aku mau mengundang-Mu masuk ke dalam hidupku, ya
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
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1. Apakah saat ini Sahabat masih hidup dalam kegelapan?

2. Apa yang harus dilakukan bila hidup kita masih dalam kegelapan?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

Lukas 20
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