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SEJAK KECIL SUDAH KUAT

bangkit dan 
bangun kembali



Senin
6 april 2020

7:10-13

Yosua 

DOA HARI INI :

Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk bisa hidup bebas dari Dosa. Kami 
mau hidup kami Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
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1 Yohanes 5:17
Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada 

dosa yang tidak mendatangkan maut. 

Semua ketidakbenaran adalah dosa, 

tetapi ada dosa yang tidak mengarahkan 

ke kematian. Adapun tiap-tiap kesalahan 

itu dosa; maka ada suatu dosa tiada 

membawa mati. 

Tuhan tidak suka ketika kita berbuat dosa, kenapa?? Karena 

dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Coba 

Sahabat Fligo ingat lagi, waktu pernah berbuat dosa, apa yang 

kalian rasakan? Kalian pasti merasa bersalah, atau merasa ga 

layak dihadapan Tuhan, dan lalu malas untuk berdoa, malas untuk 

baca firman dan lain-lainnya. 

Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya “DOSA”. Sahabat Fligo ada 

yang tau apa itu dosa? Yaaa, dosa adalah hal-hal yang tidak berkenan dihadapan Tuhan. 

Bentuk dosa bisa macam-macam, bisa berupa pikiran kita yang tidak baik, perkataan kita 

yang buruk maupun perbuatan kita yang merugikan diri kita sendiri atau orang lain disekitar 

kita.

Senin
22 juni 2020

Yesaya 

60 : 1-2
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Bangkit

DOA HARI INI :

Tuhan Yesus, terang-Mu yang ada di dalam kami adalah sumber kekuatan 
kami. Kami mau bangkit dan menjadi terang dalam kehidupan kami, untuk 
diri kami sendiri dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. 

Amin.

Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab 

terangmu datang, dan kemuliaan 

Tuhan terbit atasmu.

Yesaya 60 : 1

Sahabat Fligo, setiap kita pasti memilki superhero kesukaan kita. Mungkin superhero itu 

dari Marvel, atau dari Justice League, atau mungkin dari superhero Indonesia seperti 

Gundala. Setiap superhero memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenangkan kebenaran 

dan kebaikan bagi semua orang. Mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah dalam 

memperjuangkan kebenaran, dan karena itulah mereka disebut superhero.

Dalam hidup kita pun sama, kita, anak-anak Tuhan, telah diurapi untuk memberitakan 

kebenaran dan membagikan kasih dalam hidup kita. Walaupun di saat kita mengalami hal 

yang tidak menyenangkan, kita harus berusaha menjaga hati kita untuk tetap punya 

pengharapan. Berikan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia setia dan selalu 

ada bersama kita untuk menuntun dan membimbing kita. Dalam hidup kita, pasti kita pernah 

terjatuh. 

   Mungkin saat ini pun kita sedang terjatuh. Apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan! Tuhan 

adalah sumber kekuatan kita. Jadi saat kita terjatuh, kita berdoa, menyembah, dan baca 

Firman Tuhan supaya hati kita penuh lagi dengan urapan yang baru; karena di dalam urapan 

yang baru ada semangat baru yang Tuhan berikan. Dan kita pun bangkit juga siap untuk 

berusaha kembali. Semangat! (jews)



1. Siapakah sumber kekuatan kita?

2. Apa yang harus kita lakukan saat kita terjatuh?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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