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2 Tawarikh 

15 : 1-7

S e m a n g a t 
b e r s a m a 
T u h a n

DOA HARI INI :

Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, 

jangan lemah semangatmu, karena ada 

upah bagi usahamu.

2 Tawarikh 15 : 7

Tuhan Yesus, kami tahu Engkau selalu ada bersama kami, kami tahu Tuhan 
sumber kekuatan dan semangat kami, ajar kami untuk setia bersama-Mu. 

Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.

Tuhan Yesus pun adalah seorang yang pantang menyerah. Untuk menyelamatkan manusia, 

Dia memikul salib-Nya, disiksa, dihina, bahkan sampai mati. Tuhan Yesus tidak menyerah 

untuk menghadapi semuanya. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh kepada kita 

untuk hidup selalu bersemangat, tidak mudah menyerah, mengejar tujuan dan cita-cita 

kita. Coba, kita pikirkan apa yang membuat kita semangat hari-hari ini? Tuhan Yesus jadi 

semangat buat kita semua!Satu hal yang kita harus sadari, Tuhan Yesus selalu ada bersama 

kita dimana pun kita berada. Untuk itu kita tidak perlu takut apapun yang terjadi di dalam 

hidup kita, ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Yuk semangat mengejar 

semua cita-cita kita. Tuhan Yesus selalu bersama kita.  (jews)

Sahabat Fligo, apa kabarnya hari ini? Semuanya luar biasa? Puji Tuhan. Sahabat Fligo, 

apakah pernah mendengar ayam goreng KFC? Pernah? Mungkin kita semua sudah pernah 

memakannya ya. Bagaimana rasanya? Apakah kalian suka memakannya? Kebanyakan dari 

kita pasti menyukai ayam goreng KFC. Tapi, tahukah dulu sewaktu membuatnya, Kolonel 

Sanders pencipta ayam KFC ditolak 1000 kali ayam gorengnya. Apakah dia menyerah? 

Tidak, karena kalau dia menyerah waktu itu, tidak ada ayam goreng KFC saat ini.
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1. Siapakah sumber kekuatan kita?

2. Siapakah yang selalu ada bersama kita?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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