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Kamis
25 JUNI 2020

Filipi 

4:10-20

Coba Dulu 

Dong!

DOA HARI INI :

Filipi 4:13
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia 

yang memberi kekuatan kepadaku.

Tuhan Yesus, terima kasih ya karena selalu ada bersama-sama denganku. 
Tolong bantu aku untuk bisa selalu optimis dan terus mencoba. Amin.

Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, Sahabat Fligo harus ingat bahwa ada Tuhan Yesus 

yang menemani kamu. Kamu tidak pernah sendirian. Jadi, ayo semangat dan optimis! Coba 

dulu sampai bisa. Kalau gagal, terus coba berulangkali sampai bisa, ya. Kita optimis bisa 

karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk selalu ada bersama-sama dengan kita, 

bahkan di keadaan yang sulit seperti sekarang. Tetap semangat! (e.ir)

Sahabat Fligo pernah ga nih seperti Chelsea? Belum mencoba tapi sudah menyerah duluan? 

Apalagi hari-hari ini di saat Sahabat Fligo harus belajar di rumah, ya. Pekerjaan rumah 

rasanya terlalu banyak, Mama Papa yang mungkin juga sibuk dengan pekerjaan lainnya, tidak 

ada teman-teman dan guru untuk bertanya. Apalagi membayangkan lebih asyik untuk 

bermain games dan menonton film daripada belajar.

“Ma, Chelsea nyerah! Ga bisa, soalnya terlalu susah,” Chelsea meletakkan pulpennya dan 

merebahkan badannya di kasur. Mama pun meletakkan buku yang sedang dibacanya. “Coba 

Mama lihat,” mama menjawab. “Loh, belum dikerjakan Chel, kok udah bilang susah, sih,” 

Mama terheran-heran melihat kertas yang masih kosong tanpa coretan. “Iya, Ma. Susah!” 

Chelsea mulai mengambek dan merebahkan badannya ke kasur di sebelah meja belajarnya. 

“Nak, belum dicoba kok sudah bilang susah, sih. Ayo, kita coba dengerin video penjelasan 

dari bu guru dan coba kerjakan bersama,” Mama menjawab dengan lembut.
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3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

   menyerah? Ceritakan pengalamanmu.

1.  Apa saja yang hari-hari ini membuat Sahabat Fligo ingin 

2. Apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi sesuatu yang 

    sulit?
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