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Yohanes 

16: 4-15

ROH KUDUS 

BUANG HAL 

NEGATIF

DOA HARI INI :

Yohanes 16:13
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, 

Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh 

kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata 

dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu 

yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-

Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-

hal yang akan datang.

Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekarang kami mau membuka 
hati kami agar Roh Kudus bekerja dalam hidup kami sehingga kami tidak 
lagi melakukan hal-hal negatif melainkan hal-hal yang benar di hadapan-

Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.

Shallom, Sahabat Fligo! Kita pernah belajar tentang bagaimana Roh Kudus bisa 

memampukan Sahabat Fligo untuk membuang hal negatif dalam diri Sahabat. Salah satu 

contohnya nih, ketika mama minta tolong untuk merapihkan rumah, Sahabat Fligo malah 

marah-marah ke mama. Padahal dalam diri kita, kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah; 

namun rasanya susah sekali buat kalian tidak marah-marah ke orang tua.

Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri, apabila Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri Sahabat 

Fligo maka Ia akan membuat kita lebih peka dengan suara Tuhan sehingga kita menjauhi 

hal-hal negatif dan memampukan kita melakukan hal yang benar. Misalnya, ketika kita mau 

berbohong hati kita merasa deg-degan, itu salah satu tandanya Roh kudus sedang 

mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal yang negatif. Contoh lainnya seperti berkata 

bohong, berkata-kata yang kasar, merasa minder atau tidak percaya diri, keraguan, dan 

masih banyak lagi. Mari bersama dengan Roh Kudus, kita buang hal-hal negatif dalam hidup 

kita. (jews)

Nah, jika dalam diri kita ada Roh Kudus maka Roh Kuduslah yang memampukan Sahabat Fligo 

supaya tidak marah-marah lagi ketika mama minta bantuan, justru Sahabat malah dengan 

sukacita membantu mama.
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1. Siapakah Roh Kudus itu?

2. Sebutkan salah satu contoh cara kerja Roh Kudus dalam 

   mengingatkan kita untuk tidak berdosa!

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

daniel 9
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