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Roh Kudus 
Penolongku

DOA HARI INI :

Suatu hari, Lanna pergi ke Singapura bersama sahabatnya Tina. Itu 

adalah kunjungan pertama mereka ke negara tersebut.

Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, 

Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan 

segenap akal budimu.

Matius 22:37

Roh Kudus, lembutkan hati setiap kami, ajar kami lebih sungguh-sungguh 
lagi membangun hubungan dengan-Mu lebih sungguh-sungguh lagi 

mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu dalam 
kehidupan kami. Amin.

Mereka mencoba menghubungi hotel yang mereka pesan tetapi tidak diangkat, taksi pun 

juga menjawab tidak tahu alamat tersebut. Dan hujanpun turun, di tengah kebingungan 

mencari alamat, Lanna dan Tina berdoa agar Roh Kudus menolong mereka. Tiba-tiba ada 

seorang bapak dengan pakaian yang biasa saja melihat Lanna dan Tina kebingungan, bapak 

itu menghampiri dan mencoba membantu. Ternyata alamatnya sangat dekat dari lokasi 

mereka ketika itu. Itulah mengapa taksi tidak mau mengantar karena jaraknya sangat dekat 

sekali. Puji Tuhan bapak ini mengarahkan dan akhirnya Lanna dan Tina sampai di hotel 

dengan selamat. Tidak hanya itu, selama di Singapura sangat banyak pertolongan Tuhan 

kepada Lanna dan Tina melalui bermacam-macam cara.

Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak yang setia kepada-Nya, Lanna dan Tina adalah 

anak-anak yang takut akan Tuhan. Setiap hari mereka punya jam doa untuk membangun 

hubungan dengan Tuhan, mereka rajin beribadah, setiap hari membaca firman Tuhan, dan 

rajin membangun mezbah pribadi di rumah; sehingga Roh Kudus selalu ada bersama mereka 

dan menolong mereka ketika dalam kesulitan. Tiba-tiba di setiap kesulitan yang mereka 

lewati jadi terasa mudah karena ada pertolongan Tuhan.

Ayo, Sahabat Fligo, bangun hubungan lebih lagi dengan Tuhan, baca firman-Nya setiap hari 

agar lebih peka dan pertolongan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin. (jews)
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1. Apakah Sahabat Fligo sudah rajin berdoa dan baca firman setiap hari?

2. Pernahkah Sahabat Fligo ditolong Tuhan? Coba belajar menulis dengan 

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

daniel 2
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