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Faith Like 
Potatoes

DOA HARI INI :

Shalom Sahabat Fligo yang luar biasa! Kemarin kita sudah belajar tentang superfood 

jasmani, hari ini kita akan belajar tentang superfood rohani. Kalau superfood jasmani adalah 

makanan-makanan bergizi yang membuat tubuh jasmani kita jadi kuat dan sehat, maka 

superfood rohani juga sama, yaitu “makanan-makanan” yang bergizi yang membuat manusia 

rohani kita jadi kuat dan sehat. Misalnya seperti saat teduh, membaca firman dan berdoa 

kepada Tuhan. Jika kita rajin melakukannya maka akan membuat manusia roh kita sehat dan 

kuat! Kita tidak akan gampang mengeluh, ga gampang menyerah, bahkan menjadi sabar dan 

taat kepada Tuhan.

Daniel adalah orang yang sangat menjaga manusia rohaninya. Pada bacaan hari ini kita 

mendapati bahwa Daniel ternyata berdoa sehari 3 kali loh Sahabat! Daniel tidak hanya 

berdoa, di dalam Alkitab mencatat dia juga suka merenungkan firman dan memuji-muji 

Allah! Tapi Daniel tidak melakukannya asal-asalan lho, bahkan dia melakukan semuanya itu di 

tempat yang khusus, jadi bukan sembarangan dilakukan tapi menjadi hal yang selalu Daniel 

nanti-nantikan dan lakukan setiap hari. Jadi wajar saja ketika banyak masalah datang dalam 

hidupnya, Daniel tetap tenang dan tidak stress karena ia percaya sepenuhnya kepada 

Tuhan.Apakah Sahabat mau manusia roh kalian kuat dan sehat seperti Daniel? Ayo kita 

makan makanan rohani kita hari ini, jangan lupa berdoa, membaca firman dan memuji Tuhan 

ya Sahabat Fligo! (crf)

Tuhan Yesus terima kasih untuk Firman-Mu hari ini. Kami mau memberi 
makan rohani kami, supaya rohani kami selalu sehat dan kuat. Kami mau 

semakin dekat dengan-Mu. Haleluya. Amin.

Yakobus 5:17-18
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, 

dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, 

supaya hujan jangan turun, dan hujan pun 

tidak turun di bumi selama tiga tahun dan 

enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit 

menurunkan hujan dan bumi pun 

mengeluarkan buahnya.
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1. Apa yang dimaksud dengan superfood rohani? Sebutkan contoh-

    contohnya:

2. Apa yang Daniel lakukan Ketika orang-orang menangkap Daniel 

   dirumahnya?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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