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Yohanes 

penolong yang tepat 
pada waktunya

DOA HARI INI :

Shalom, Sahabat Fligo! Segala yang terbaik adalah segala yang tepat 

pada waktunya.

Roh Kudus adalah pribadi yang tepat waktu. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menolong 

dan yang luar biasa Dia selalu beserta kita.

Tuhan Yesus aku mau percaya kepada-Mu lebih lagi. Roh Kudus selalu 
besertaku dan tahu kapan waktu menolongku. Aku percaya waktu Tuhan 

adalah yang terbaik. Dalam nama Yesus. Amin!

Yohanes 7:38 
Namun setelah didengar-Nya, bahwa 

Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal dua 

hari lagi di tempat, di mana Ia berada; 

tetapi sesudah itu Ia berkata kepada 

murid-murid-Nya: "Mari kita kembali 

lagi ke Yudea."

Pernahkah kalian memasak mie? Pasti pernah, ya. Apa yang terjadi saat kalian terlalu cepat 

menggangkat mie tersebut? Masih keras pastinya. Bila kelamaan? Terlalu lembek. Wah, mie 

jadi tidak enak, dong. Tepat waktu tidak hanya membuat mie jadi enak tetapi juga dalam 

segala yang penting dalam dunia ini. Terutama pertolongan pada orang yang mengalami 

kesulitan.

Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang tahu kapan menolong 

sahabat Fligo. Dia tahu kapan harus membuat mujizat dan kapan harus diam saja. Itu semua 

dilakukan untuk kebaikan kita semua. Saat kalian sedang dalam masalah, Yesus akan 

menolong kalian tepat pada waktu-Nya. Jadi, jangan takut lagi. Ayo, bangkitkan 

kepercayaan kalian kepada Roh Kudus!  (bgm)

Marta pernah mengeluh karena Tuhan Yesus datang terlambat sehingga Lazarus meninggal. 

Marah dan sedih itulah perasaan Marta. Yesus tahu Lazarus akan bangkit. Dia sengaja 

membuat segala sesuatunya seperti terlambat karena sedang melatih iman murid-murid-

Nya. Dengan tepat waktu Yesus membangkitkan Lazarus dan mengjarkan iman kepada 

Tuhan Yesus.
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   penolong yang selalu tepat pada waktunya?

1. Menurut Sahabat Fligo kenapa tepat waktu itu penting? Siapa 

2. Apa yang terjadi pada Lazarus? Coba ceritakan.

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

yehezkiel 48
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