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Kejadian 

45:5-8

PENOLONG

DOA HARI INI :

Kejadian 45: 8 
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke 

sini, tetapi Allah; Dialah yang telah 

menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun 

dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai 

kuasa atas seluruh tanah Mesir.

Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Tuhan. Aku belajar mengenai Roh 
Kudus-Mu yang adalah penolongku. Bantu aku Yesus agar semakin mengerti 

karya Roh Kudus lebih lagi dalam hidupku. Amin.

Misalnya kegiatan sekolah harus berhenti dilakukan di sekolah, tidak bisa ibadah di gedung 

gereja seperti biasanya, sungguh semua serba terbatas saat ini. Tetapi teknologi saat ini 

membantu kita untuk tetap belajar dan beribadah, melalui aplikasi. Ibadah pun bisa tetap 

dilakukan melalui streaming online.

Gereja kita sudah lama memberikan fasilitas ibadah online melalui streaming. Hanya saja 

karena sebelum adanya virus ini kita bebas beribadah di gereja makanya kita bahkan tidak 

pernah menggunakan fasilitas streaming tersebut. Media yang sudah ada sebelumnya 

adalah ide dari Roh Kudus yang diberikan kepada gereja kita sebelumnya sehingga saat 

keadaan seperti sekarang ini, gereja kita tidak terlalu kesulitan untuk tetap memfasilitasi 

kita melalui media online. 

Nah Sahabat, hari ini mintalah Roh Kudus berbicara mengenai apa yang harus dilakukan 

untuk menjadi terang di sekitar Sahabat; karena hanya Roh Kuduslah Sang Penolong yang 

dapat memberikan kita tuntunan yang benar. Siap? (ev)

Sahabat, saat ini kita masih berjuang melawan virus yang dikenal dengan 

corona. Virus ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kita 

semua.

Sahabat, seperti itulah kerja dari Roh Kudus sebagai penolong kita. Terkadang kita tidak 

tahu maksud Tuhan ketika Roh Kudus memberikan ide dalam pemikiran kita. Terkadang Roh 

Kudus pun bekerja lewat masalah. Seperti Yusuf, dia harus dibuang ke Mesir dan mengalami 

banyak masalah untuk membantu bangsa Israel ketika kelaparan terjadi. 
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1. Apa fungsi Roh Kudus?

   ungkapkan kepada Roh Kudus?

2. Apa yang menjadi kerinduan Sahabat Fligo yang ingin Sabahat 

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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