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 32: 9-12; 33: 4

Kejadian

MENGAKU 

SALAH

DOA HARI INI :

Sahabat Fligo, saat kita melakukan dosa, banyak hal yang kita miliki hilang, misalnya berkat 

dan sukacita. Tapi ingatlah bahwa saat kita datang mengakui dosa, maka roh Tuhan yang 

merupakan roh pengampunan tidak hanya mengampuni tapi juga akan mengembalikan apa 

yang hilang. Dan yang terpenting jauhilah dosa. (r2tan)

Tuhan sungguh kami bersyukur untuk hari ini. Kami ada karena anugerah 
pengampunan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berlaku benar, agar berkat-

berkat-Mu terus tercurah atas kami. Amin.

Mikha 7: 19
Biarlah Ia kembali menyayangi kita, 

menghapuskan kesalahan-kesalahan kita 

dan melemparkan segala dosa kita ke 

dalam tubir-tubir laut.

Hari itu Sally tidak bisa mengerjakan ulangan karena ia tidak belajar. 

Akhirnya, Sally mencontek dari catatannya.

Saat bel berbunyi, semua siswa mengumpulkan lembar jawaban. Sally ragu-ragu karena ia 

tau apa yang ia lakukan salah. Tapi keinginan mendapatkan nilai yang baik menutup kejujuran 

dalam hatinya.

Sepulang sekolah Sally terus memikirkan ulangan tadi, banyak suara yang muncul 

dikepalanya. Ia tidak lagi merasa sukacita. Akhirnya Sally menceritakan semuanya kepada 

ibunya.

Ibu bilang itu dosa dan yang Sally alami sekarang adalah upah dosa. Sally harus berani 

mengakui dosanya kepada Tuhan, karena Roh Tuhan adalah Roh pengampunan dan minta 

Tuhan memampukan Sally untuk berani mengatakan yang sebenarnya pada ibu guru. Sally 

pun berdoa, mengakui semua kesalahannya dan minta pengurapan dari Tuhan agar ia 

dimampukan untuk berkata jujur pada gurunya.

Keesokan harinya, Sally mengakui kesalahannya pada ibu guru. Ibu guru kecewa dengan apa 

yang dilakukan Sally tapi mau memaafkan Sally dan meminta Sally berjanji untuk tidak 

mengulanginya lagi. Sally akhirnya kembali merasakan damai dihatinya, apa yang ia rasa 

hilang sudah kembali lagi.
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1. Apa yang akan kita terima saat kita mau mengakui dosa kita?

2. Roh Pengampunan tidak hanya _____________ tapi juga akan 

_____________ apa yang hilang.

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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