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4: 2-9

POS IT IF

BERPIK IR 

DOA HARI INI :

Filipi 4:8 
Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang 

benar, semua yang mulia, semua yang adil, 

semua yang suci, semua yang manis, semua 

yang sedap didengar, semua yang disebut 

kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah 

semuanya itu.

Tuhan Yesus aku minta Roh Kudus-Mu selalu memenuhi hidupku. Roh Kudus 
bantu aku supaya pikiran selalu dipenuhi dengan hal yang positif. Semua hal 

yang negatif sudah dibuang dalam nama Yesus. Amin.

Seringkali pikiran-pikiran negatif menghambat kita untuk mengalami keberhasilan. Bisa 

saja kita tetap percaya Tuhan, tetapi isi pikiran kita hanya dipenuhi hal-hal yang negatif, 

atau tidak jarang pula kita mengukur diri terlalu rendah. "Ah, aku ini siapa, mana mungkin 

aku sanggup melakukan itu?" Ada banyak yang membatasi dirinya untuk maju karena merasa 

tidak sanggup.

Sahabat Fligo, kita bisa lihat Paulus yang saat itu ada di penjara. Harusnya dia bisa saja 

mengeluh, merasa kecewa atau bahkan menyalahkan Tuhan, setidaknya ia punya alasan 

untuk tidak melayani buat sementara waktu. Namun Paulus tidak mau membiarkan 

pikirannya dikuasai oleh hal-hal negatif. Paulus terus menggugah hati orang lain untuk tetap 

berpikir positif, meski situasi yang dihadapi semuanya berlawanan dengan itu sekalipun.

Sama seperti Paulus yang menyingkirkan hal-hal 

negatif masuk dalam pikirannya kita pun juga 

bisa mulai menghilangkan yang negatif dari hidup 

kita, seperti merasa tidak bisa apa-apa, 

ketakutan, keraguan atau rasa putus asa. Yuk, 

kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal 

yang positif dan berdoa minta Roh Kudus untuk 

membantu kita menyingkirkan hal-hal negatif 

dalam hidup kita. (js)

Tahu ga Sahabat Fligo ada hubungan kuat antara seberapa besar daya 

tahan, semangat, daya juang, dan mental kita dengan apa yang ada di 

pikiran kita.
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1. Apa yang bisa menghambat keberhasilan kita?

   Doakan.

2. Hal negatif apa saja yang masih ada dalam hidup sahabat Fligo? 

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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