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6 : 5 - 6

Kejadian 

HIDUP DI DALAM 

KEBENARAN

DOA HARI INI :

Sahabat Fligo, apa yang selalu dilakukan oleh seorang pahlawan? 

Membela kebenaran?

Kebenaran di dalam hidup kita dapat kita pelajari dari Alkitab karena di dalam Firman 

Tuhanlah semua kebenaran itu ada. Coba diingat, apakah hari ini kita ada melakukan dosa? 

Setiap hari, setiap kita masih sering melakukan perbuatan yang berdosa, baik kita sadar 

atau tidak. Mungkin kita sebel dengan kakak atau adik kita, atau kita tidak melakukan 

kewajiban kita di rumah. Namun kabar baiknya hidup kita berpusat kepada Tuhan Yesus, 

yang karena kasih karunia keselamatan, dosa kita semua sudah ditebus. Tapi itu bukan 

berarti kita bebas berbuat dosa.

Terima kasih Tuhan Yesus karena Firman-Mu kami tahu kebenaran yang 
harus kami lakukan di dalam hidup kami. Ajarilah kami Tuhan untuk hidup 

berkenan kepada-Mu dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima 
kasih Tuhan. Amin.

Sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya 

serta berkenan kepada-Nya dalam segala 

hal, dan kami memberi buah dalam segala 

pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam 

pengetahuan yang benar tentang Allah.

Kolose 1 : 10

Ya, benar! Seorang pahlawan selalu berjuang untuk membela 

kebenaran. Mungkin kita bisa lihat Ironman, Spiderman, 

Batman, Superman, Boboiboy ataupun Gundala, semua 

berusaha untuk membela kebenaran. Bagaimana dengan kita? 

Apakah kita suka membela kebenaran?

Firman yang kita baca hari ini berbicara saat Nabi Nuh diminta oleh Tuhan untuk membuat 

bahtera, karena saat itu semua orang di bumi selain Nabi Nuh penuh dosa, dan Tuhan 

bersedih karena itu. Jadi, Tuhan akan merasa sedih setiap kali kita berbuat dosa. Yuk, kita 

rajin belajar Firman Tuhan setiap hari dan melakukannya supaya setiap hari hidup kita 

semakin benar di dalam Firman Tuhan dan Tuhan disenangkan karenanya. Semangat!  (jews)
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1. Apa yang dirasakan Tuhan saat kita berbuat dosa?

2. Darimanakah kita bisa belajar tentang kebenaran?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

daniel 7
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