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Renungan Anak Keluarga Allah

SEJAK KECIL SUDAH KUAT

BERDOA

TAAT 
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Kamis
13 agustus 2020

1 Petrus 

4: 7-11

Aku Suka 

Berdoa

DOA HARI INI :

1 Petrus 4: 7
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 

Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah 

tenang, supaya kamu dapat berdoa.

Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini aku belajar bahwa aku 
harus berdoa bagi keluarga, gereja dan bangsaku. Bantu aku Tuhan 

menjadi pendoa-Mu. Haleluya. Amin.

Seketika papa terdiam karena lagu Dony sangat indah dan menanyakan dari mana Dony tahu 

lagu itu. Dony mengetahuinya dari Youtube sekolah Minggu. Itu adalah lagu baru yang belum 

pernah didengarkan oleh papanya. Papa Dony-pun mengajaknya tidak hanya menyanyikan 

lagu itu tapi juga melakukan, praktek berdoa. 

Pagi itu, Dony bernyanyi di depan papanya. "Pa.. dengar Dony nyanyi, ya.. Begini lagunya!” 'aku 

suka berdoa, karna doa buatku bisa lakukan apa saja, setiap kali ku berdoa, doaku mengubah 

segalanya, pintu surga pun terbuka, doaku berikan kuasa, apa saja ku bisaaaa... lipat tangan 

tutup mata, ayo kita berdoa, lipat tangan tutup mata, ayo kita berdooooaaa', baguskan, Pa?”

Sahabat, jangan mau kalah, ya sama Dony. Dony sudah ambil komitmen mau berdoa buat 

keluarga, bangsa dan gereja. Gimana nih dengan Sahabat Fligo? Tentunya juga mau, ya ambil 

komitmen itu. Seperti lagu Dony, di lirik "doaku mengubah segalanya, pintu surga pun kan 

terbuka, doaku berikan kuasa, apa saja ku bisa". Nah Sabahat, yuk imani lirik lagu tadi 

terjadi saat kita berdoa. Siap berdoa? (ev)

Ternyata setiap pagi sebelum memulai sekolah online, Dony selalu berdoa untuk keluarga, 

gereja supaya bisa beribadah di gereja lagi karena sudah merindukan teman-teman di Kids 

Impact dan bermain bersama. Tidak lupa ia juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Jadi, tidak 

hanya sekedar menyanyikan lagunya tapi juga praktek untuk berdoa, lho. 
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3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

1.  Apa saja yang harus didoakan?

2. Sebutkan pokok doa Sahabat Fligo!

Matius 4
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