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Renungan Anak Keluarga Allah

SEJAK KECIL SUDAH KUAT

TAAT PERKATAAN 

YESUS



Senin
6 april 2020

Yosua 

7:10-13

DOA HARI INI :

Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk bisa hidup bebas dari Dosa. Kami 
mau hidup kami Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
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Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada 

dosa yang tidak mendatangkan maut. 

Semua ketidakbenaran adalah dosa, 

tetapi ada dosa yang tidak mengarahkan 

ke kematian. Adapun tiap-tiap kesalahan 

itu dosa; maka ada suatu dosa tiada 

membawa mati. 

1 Yohanes 5:17

Tuhan tidak suka ketika kita berbuat dosa, kenapa?? Karena 

dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Coba 

Sahabat Fligo ingat lagi, waktu pernah berbuat dosa, apa yang 

kalian rasakan? Kalian pasti merasa bersalah, atau merasa ga 

layak dihadapan Tuhan, dan lalu malas untuk berdoa, malas untuk 

baca firman dan lain-lainnya. 

Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya “DOSA”. Sahabat Fligo ada 

yang tau apa itu dosa? Yaaa, dosa adalah hal-hal yang tidak berkenan dihadapan Tuhan. 

Bentuk dosa bisa macam-macam, bisa berupa pikiran kita yang tidak baik, perkataan kita 

yang buruk maupun perbuatan kita yang merugikan diri kita sendiri atau orang lain disekitar 

kita.
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Markus 
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ADA KUASA DALAM 

PERKATAAN-NYA

DOA HARI INI :

Tuhan, terima kasih kami telah menjadi anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, 
kami mau mendeklarasikan bahwa kami juga punya kuasa dalam setiap 
perkataan kami. Oleh karena itu kami mau senantiasa memperkatakan 

yang baik. Ajar kami Tuhan. Amin.

Bilangan 14:28 
Katakanlah kepada mereka: Demi Aku 

yang hidup, demikianlah Firman TUHAN, 

bahwasanya seperti yang kamu katakan 

di hadapan-Ku, demikianlah akan 

Kulakukan kepadamu

Saat Yesus bertemu dengan orang muda itu, ia menegurnya. Ternyata orang muda itu 

dirasuki oleh banyak setan dan mereka meminta agar memindahkan mereka ke kawanan babi 

yang ada di dekat situ. Dan Yesus dengan kuasa-Nya melakukan apa yang mereka minta. 

Namun kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas.  

Sahabat, siapa yang pernah melihat mujizat? Setiap Yesus mengucapkan suatu kata maka 

akan ada keajaiban yang terjadi. Ada kuasa dalam perkataan Yesus. Waktu itu ada orang 

muda di Gerasa yang kerasukan setan dan ia sering melakukan hal yang berbahaya tidak 

hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain oleh karenanya ia terpaksa dirantai dan 

dibelenggu. Namun ia mampu melepaskan diri dan lari ke perkuburan dan tinggal di sana. 

Orang muda itu akhirnya terlepas dari kuasa setan dan bisa hidup normal. Tapi sayangnya 

apa yang dilakukan oleh Yesus itu dianggap sebagai hal yang menakutkan serta merugikan 

para pemilik babi, sehingga mereka mengusir-Nya. Sayang sekali, ya Sahabat saat mujizat  

besar terjadi dimana satu jiwa terselamatkan malah dianggap suatu hal yang merugikan. 

Yesus punya kuasa karena Ia adalah anak Bapa. Demikian juga dengan kita sebagai anak-

anak-Nya. Ada kuasa dalam perkataan Yesus, demikian juga kita sebagai anak-anak-Nya. 

(R2TAN)



1. Dimanakah Yesus bertemu dengan orang muda yang kerasukan setan?

2. Sebutkan 2 mujizat lain yang pernah Yesus lakukan!

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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Matius 22
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