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A n a k y a n g L u a r 

B i a s a

DOA HARI INI :

Sahabat Fligo pasti pernah dong membaca cerita tentang Daniel. Di negeri asing dan pada 

masa pembuangan, Daniel bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, salah satunya adalah 

mengartikan mimpi  raja. Padahal orang-orang hebat lainnya tidak bisa, loh. Berkat itu, 

Daniel pun menjadi salah satu orang kepercayaan raja. Luar biasa ya? Sahabat Fligo juga 

mau menjadi anak yang luar biasa seperti Daniel?

Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu luar biasa! Kalau kamu dekat dengan seseorang yang luar 

biasa, tentu kamu juga akan ketularan luar biasa! Sahabat Fligo akan dipenuhi dengan Roh 

Kudus dan hikmat. Nah, bagaimana nih saat teduh Sahabat Fligo? Yuk semakin semangat 

berdoa dan membaca Firman! (e.ir)

Sahabat Fligo pernah merasa minder atau tidak percaya diri? Kenapa ya prestasi di sekolah 

tidak sebagus kakakku? Kenapa ya teman-teman lebih memilih berteman dengan yang lain 

dibanding denganku? Kenapa ya Papa Mama dan Bu Guru lebih sayang pada yang lain 

dibandingkan denganku? Pernahkah Sahabat Fligo membandingkan diri dengan yang lain?

Nah, 2 rahasia untuk menjadi anak yang luar biasa seperti Daniel adalah penuh dengan Roh 

Kudus serta hikmat. Caranya? Sederhana kok, Sahabat Fligo harus betah lama-lama 

bersama Tuhan. Sama seperti kamu punya teman yang bikin kamu betah karena dia sangat 

menyenangkan, seperti itulah Sahabat Fligo harus betah berlama-lama bersama Tuhan, ya.

Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru dalam hidupku. 
Tuhan aku mau semakin dekat dengan-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu ya 

Tuhan. Amin.

Pernahkah engkau melihat orang yang 

cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan 

raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan 

orang-orang yang hina.

Amsal 22:29
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    ceritakan pengalamanmu itu.

1. Pernahkah Sahabat Fligo merasa tidak percaya diri? Jika pernah, 

2. Apa yang Sahabat Fligo lakukan saat merasa tidak percaya diri? 

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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