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pe no lo ng
yusuf
Shallom, sahabat Fligo! Masih ingat dengan kisah Yusuf?

Yusuf mengalami perlakuan yang buruk dari kakak-kakaknya padahal dia berbuat baik
kepada mereka. Saat Yusuf baru saja datang mencari-cari kakak-kakaknya untuk
mengetahui kabar mereka yang sedang menggembalakan kambing domba, Yusuf malah
ditangkap dan dibuang ke sumur. Bahkan sempat terlintas di pikiran kakak-kakaknya untuk
membunuh dia! Yusuf tentunya ketakutan dan tidak berdaya. Ia seorang diri berhadapan
dengan 10 kakak-kakaknya, yang jelas pasti lebih tua dan lebih kuat darinya. Di dalam sumur
dia hanya bisa pasrah, tapi Yusuf tidak hanya berdiam diri, loh Sahabat Fligo. Dia berdoa
meminta pertolongan dari Tuhan yang pernah memberikan dia mimpi.
Kita tahu akhir cerita dari kisah di padang ini. Oleh
pertolongan Tuhan, Yusuf tidak jadi dibunuh tapi hanya
dijual kepada saudagar-saudagar Midian. Setidaknya
nyawanya terselamatkan. Tapi tidak hanya itu, Tuhan
pun punya rencana yang ajaib untuk Yusuf dari kisah ia
dijual sampai nanti menjadi Perdana Menteri di Mesir.
Bagaimana dengan keadaan Sahabat Fligo saat ini? Apakah Sahabat juga sedang dalam
kondisi terjepit? Atau dalam kondisi pasrah terhadap sesuatu yang sedang Sahabat Fligo
alami? Yuk, kita tiru teladan Yusuf, tidak hanya tinggal diam dan pasrah tapi juga berdoa
kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menyelamatkan nyawa Yusuf saat itu, Tuhan juga

Ibrani 4:16

mampu menolong sahabat Fligo saat ini! (crf)

“Sebab itu marilah kita dengan penuh
keberanian menghampiri takhta kasih karunia,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan
kasih karunia untuk mendapat pertolongan
kita pada waktunya”

DOA HARI INI :
Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan karena saat ini kami dalam kondisi yang
tidak menyenangkan dan sulit. Ajari kami untuk bisa melalui semuanya ini
dengan tetap mengandalkan Engkau, Tuhan. Amin.
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1. Apa yang sedang Yusuf lakukan sebelum dia dibuang ke sumur?

2. Mengapa kakak-kakaknya membenci Yusuf?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

yehezkiel 47
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