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Jumat
21 agustus 2020

2: 15 – 17

Ester 

TAAT = 

DISENANGI

DOA HARI INI :

Tuhan Yesus ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat seperti 
Engkau taat pada Bapa. Ajar kami menjadi anak yang menyenangkan dan 
menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin.

 2 Korintus 7: 15a 
Dan kasihnya bertambah besar 

terhadap kamu, apabila ia mengingat 

ketaatan kamu semua,

Tom dan Tim adalah anak kembar. Suatu hari ibu menyuruh mereka ke rumah bibi, masing-

masing membawa satu keranjang kue. Ibu berpesan untuk tidak bermain-main disepanjang 

perjalanan. 

Lalu bagaimana dengan Sahabat Fligo, mau menjadi anak yang disenangi Tuhan juga banyak 

orang? Belajarlah menjadi anak yang taat mulai sekarang. Menjadi taat akan disenangi 

banyak orang.  (r2tan)

Tom mengikat kaki anak-anak bebek sehingga menimbulkan suara yang berisik. Pak petani 

datang dan menjadi sangat marah melihat apa yang dilakukan Tom. Tom sangat ketakutan 

dan segera berlari pergi, sayangnya ia melupakan keranjang kuenya. 

Namun Tom melihat anak bebek di selokan, ia meletakkan keranjang kuenya dengan 

sembarangan dan masuk ke dalam selokan. Tim mencoba mengingatkan Tom, tapi Tom malah 

mendorong Tim dengan kasar. Akhirnya Tim meninggalkan Tom. 

Tom sampai di rumah bibi dengan napas ngos-ngosan. Tom mulai menangis menyesali apa 

yang telah ia lakukan. Andaikan saja ia taat pada perintah ibunya, andai saja ia 

mendengarkan apa kata Tim, saudaranya. Dan sekarang ia tidak berani bertemu dengan 

bibinya, selain keranjang kuenya yang hilang, pakaiannya pun kotor. Dan benar saja, bibinya 

memarahi Tom. Tom melihat Tim dikelilingi banyak orang, itu karena Tim anak yang taat 

sehingga disenangi banyak orang. Tom berjanji mulai sekarang ia akan belajar menjadi anak 

yang taat. 
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1. Apa kuncinya supaya kita disenangi oleh banyak orang?

2. Sebutkan 2 tokoh Alkitab yang memilki ketaatan!

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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