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DOA HARI INI :

Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara 

aku bersungguh-sungguh berusaha menulis 

kepada kamu tentang keselamatan kita 

bersama, aku merasa terdorong untuk 

menulis ini kepada kamu dan menasihatkan 

kamu, supaya kamu tetap berjuang utnuk 

mempertahankan iman yang telah 

disampaikan kepada orang-orang kudus.

Yohanes 10:27

Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang kami terima dalam hidup 
kami. Kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang yang kuat, yang 
selalu berjuang dengan sekuat tenaga dan yang selalu ingin dekat 

dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.

Saat kita berjuang kita harus tahu kalau Tuhan Yesus sayang dan memberkati kita semua. 

Selama kita berjuang, dekat-dekat kepada-Nya dan selalu berdoa juga membaca firman-

Nya; karena Tuhan Yesus memberkati tangan anak-anak-Nya yang dekat kepada-Nya. Yuk, 

kita sama-sama tekun berdoa dan tekun belajar. 

Semangat! (jews)

Sahabat Fligo, pasti kita pernah mendengar nama Naruto, atau bahkan mungkin kita suka 

menonton film animasi Naruto. Ada satu hal baik dapat selalu kita lihat dari kehidupan 

Naruto, ada yang tahu? Naruto tidak pernah menyerah, sekali pun dia tidak kuat lagi, atau 

lawan yang dihadapinya terlalu kuat, tetapi dia tidak pernah menyerah. Sifat tidak pernah 

menyerah Naruto ini yang kemudian membuatnya menjadi seorang ninja/shinobi yang luar 

biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang disekitarnya.

Sabtu
21 maret 2020

Yudas 
1 : 3

Berjuang sekuat 

tenaga

Kita pun demikian, kita pasti punya lawan atau tantangan yang harus dihadapi. Mungkin kita 

harus berjuang belajar untuk ujian, mungkin kita harus sering membantu papa mama 

merawat adik kita, atau mungkin kita harus berjuang menjadi orang percaya di luar rumah 

dan gereja. Kalau pun saat ini kita masih belum mendapatkan nilai yang kita inginkan, atau 

kita belum bisa merawat adik kita dengan baik, kita masih bisa terus belajar, terus 

berjuang, asalkan kita tetap berdoa dan berusaha kita pasti berhasil.



yeremia 43
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1. Apa yang akan kita terima jika terus berjuang?

   memberkati anak-anak-Nya yang dekat kepada-Nya?

2. Apakah sahabat Fligo percaya kalau Tuhan Yesus selalu 

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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