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Rabu
22 juli 2020

6: 6-24.

Daniel 

Kuasa 
ketekunan

DOA HARI INI :

Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan supaya punya hati yang tekun seperti 
Daniel. Kami mau selalu dekat-dekat dengan Tuhan sampai selamanya. 

Terimakasih Tuhan. Haleluya. Amin.

 Daniel 6: 11b.
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap 

yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali 

sehari ia berlutut, berdoa serta memuji 

Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.

Nah, bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi anak yang sangat dikasih Tuhan? Saat 

kita tekun berdoa, Tuhan pasti genapi setiap janji-Nya dalam hidup kita, kita akan terus 

naik bersama Tuhan. Semangat! (JEWS)

Ketekunan adalah senjata yang kuat, apalagi tekun di dalam doa dan berusaha bersama 

Tuhan. Dari bacaan kita diatas Daniel bahkan tidak dimakan oleh singa saat dia dilempar ke 

gua singa karena ketekunannya berdoa dan kedekatannya dengan Tuhan. Daniel dipakai 

Tuhan menjadi orang yang luar biasa yang terus mengalami pertumbuhan dalam hidupnya 

dan menjadi contoh bagi orang percaya dalam kehidupan rohaninya, dan juga dalam 

kehidupan jasmaninya. Dia adalah seorang anak Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan.

Sahabat Fligo, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa! Nah, pernahkah kita mendengar 

tentang seorang pengusaha bernama Jack Ma? Dia adalah seorang yang luar biasa tekun, 

sewaktu mudanya dia ditolak berkali-kali oleh universitas untuk kuliah dan bahkan setiap 

memasukkan lamaran pekerjaan juga ditolak. Dia pernah ditolak KFC dan tidak diterima 

menjadi polisi dan banyak lagi. Tetap dia tidak patah semangat, dia tetap tekun membentuk 

dirinya jadi lebih baik dan sekarang dia menjadi orang yang sangat berhasil. Kalau Sahabat 

Fligo tahu lazada, Jack Ma adalah pemiliknya, dia adalah orang terkaya di China saat ini.
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1. Mujizat apa yang terjadi bagi Daniel di gua singa?

2. Apa yang biasa dilakukan Daniel tiga kali sehari?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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