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Untuk Andrew Hulst dan Timothy Lee—
kalian adalah bukti dari kuasa dan kasih Allah yang mengagumkan.

C.B. dan T.M.

Untuk kakek dan pahlawan saya, Kakek Benno. 
Terima kasih untuk teladan indah dari kasih Allah yang tak tergoyahkan  

dalam hidupmu setiap hari.

L.F.
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Pengantar untuk Orangtua

Anak kecil selalu ingin tahu dan senang sekali belajar hal baru. 

Mereka suka menyelidiki alam ciptaan Tuhan dan mencari tahu dari mana segala 

sesuatu berasal. Pada masa anak prasekolah, orangtua mempunyai kesempatan yang 

unik dan berharga untuk mengajarkan tentang Allah serta kebenaran yang diberikan-

Nya kepada kita dalam Alkitab.

 Renungan dalam Santapan Rohani untuk Anak Prasekolah ini dirancang untuk 

menolong Anda mengisi tahun-tahun berharga tersebut dengan kebenaran yang 

sejati. Sebagian besar renungan mengajarkan anak tentang tokoh-tokoh Alkitab dan 

pengalaman mereka bersama Tuhan. Sebagian lagi membawa anak mengenal Allah 

sebagai pencipta dan sahabat mereka.

 Melalui bacaan sehari-hari, anak belajar bahwa Allah yang menciptakan dunia 

selalu memelihara dan menjaga setiap ciptaan-Nya. Mereka akan belajar bagaimana 

Allah berbicara kepada mereka melalui Alkitab, dan mereka dapat berbicara kepada 

Allah melalui doa. Sebagian bacaan mengingatkan anak tentang pemberian dan berkat 

Allah, dan membawa mereka untuk mengenal Yesus, pemberian Allah yang terindah.

 Setiap bacaan mencantumkan ayat Alkitab, artikel renungan, dan doa penutup. 

Ada pula pertanyaan sederhana yang dapat menarik perhatian dan respons anak. 

Dengan membacakan buku ini kepada anak, Anda membantu mereka menyadari 

bahwa mereka sungguh berharga di mata Allah, bahwa Dia selalu menyertai mereka, 

dan bahwa Dia sangat mengasihi mereka.  

      —Crystal dan Teri



“Sekarang akan Kuturunkan makanan yang berlimpah-
limpah seperti hujan untuk kamu semua. Tiap hari kamu harus 

mengumpulkan makanan itu secukupnya untuk satu hari.”

KELUARAN 16:4 BIS

Roti dari Surga

Umat Allah merasa lapar ketika mereka berjalan di 
padang gurun. Allah berkata kepada Musa, “Aku 
akan menurunkan roti dari surga untukmu setiap 
hari.” Namun, Tuhan memberikan aturan untuk roti 
yang diberikan-Nya. “Tiap hari mereka harus keluar 
dan hanya boleh mengambil makanan yang cukup 
untuk satu hari,” kata Allah kepada Musa. Allah 
menunjukkan kepada umat-Nya bahwa Dia akan 
memberikan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. 
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DOA

Tuhan, Engkau memberikan manna dari surga  
untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Mu yang mulia.

Kamu sarapan apa pagi ini?

Allah ingin mereka percaya kepada-Nya.
Setiap pagi, mereka menemukan roti yang 

bentuknya seperti embun di tanah. Mereka 
menyebutnya manna. Ada cukup banyak manna 
untuk mereka makan! Namun, kalau mereka berusaha 
menyimpan manna untuk esok hari, manna itu akan 
berbau dan berulat. Esok hari, manna baru akan 
diberikan. Mereka dapat mengambil dan memakannya 
lagi.

Allah juga sangat tahu apa yang kamu butuhkan. 
Dia memberikan kebutuhanmu secukupnya setiap hari. 
Allah akan memeliharamu hari demi hari. —T.M.
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“Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.”

MATIUS 6:11

Apakah keluargamu membeli makanan di supermarket? 
Atau mungkin keluargamu menanam pohon tomat 
atau buncis di halaman rumah. Dari mana pun kamu 
mendapatkan makanan, semua itu berasal dari Allah. 
Allah menciptakan binatang yang dapat memberi kita 
susu dan telur. Dia menciptakan pohon yang memberi 
kita buah apel, jeruk, dan mangga. Allah memberikan 
hujan dan sinar matahari untuk menolong bibit 
tanaman tumbuh menjadi padi dan jagung.

Allah Memberi Kita Makanan
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DOA

Tuhan, terima kasih untuk makanan,  
untuk daging, sayur-mayur, dan buah-buahan.

Dari mana asal susu?

Di Alkitab, Yesus mengajarkan “Doa Bapa Kami”. 
Dalam doa itu, Dia berkata, “Berikanlah kami pada 
hari ini makanan kami yang secukupnya.” Yesus 
sedang mengajar kita cara berdoa. Sama seperti 
Yesus, kita dapat meminta Allah untuk memberi kita 
makanan setiap hari. Sebelum makan, ingatlah untuk 
mengatakan, “Tuhan, terima kasih untuk makanan yang 
Engkau berikan!” —C.B.
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Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin  
akan air susu yang murni dan yang rohani.

1 PETRUS 2:2

Tahukah kamu mengapa kamu perlu makan tiap hari? 
Makanan membuat tubuhmu kuat dan sehat. Tanpa 
makanan, kamu tidak akan bertambah besar. Seperti 
tubuh memerlukan makanan yang sehat, kamu juga 
perlu memberi pikiranmu makanan yang baik. Itu akan 
membuat otakmu terus belajar dan bertumbuh. Firman 
Tuhan adalah makanan terbaik untuk pikiranmu.

Makanan untuk Otak
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DOA

Tuhan, tolong pikiranku untuk belajar dan 
bertumbuh. Ajarilah aku hal-hal yang perlu kutahu.

Apa makanan kesukaanmu 
saat kamu lapar?

Dalam firman Tuhan, kita membaca cerita-cerita 
tentang Allah yang sangat mengasihi umat-Nya. Cerita-
cerita itu menolong kita untuk mengenal Allah. Alkitab 
juga menceritakan kepada kita apa yang diajarkan 
Tuhan Yesus saat Dia hidup di bumi. Ketika kita 
membaca tentang kasih Allah dan ajaran dari Tuhan 
Yesus, kita memberikan makanan terbaik untuk pikiran 
kita. —T.M.
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“Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar  
dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.”

KELUARAN 20:2

Allah melakukan hal yang hebat saat memimpin umat-
Nya menyeberangi Laut Merah. Lalu Musa memimpin 
mereka ke padang gurun. Allah berbicara kepada 
Musa agar Musa dapat mengatakan kepada bangsanya 
tentang apa yang harus mereka lakukan. Allah ingin 
umat-Nya ingat bahwa Dia adalah Allah mereka. 
Allah ingin umat-Nya tahu bahwa Dia mengasihi dan 
memperhatikan mereka. Suatu hari, Allah mengatakan 

Sepuluh Perintah Allah
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DOA

Tuhan, aku ingin mengasihi-Mu sepenuh hatiku.  
Aku akan memulainya dengan menaati-Mu.

Secepat apa kamu bisa berhitung 
dari 1 sampai 10?

kepada Musa untuk menuliskan perintah-perintah-
Nya. Semua perintah itu disebut Sepuluh Perintah 
Allah. Umat Allah menunjukkan kasih mereka kepada-
Nya dengan menaati Sepuluh Perintah Allah. Dan 
mereka juga harus belajar untuk saling mengasihi.

Allah mengasihi kita. Dia juga memperhatikan kita. 
Itulah alasan Allah memberi kita perintah-perintah-
Nya. Perintah-perintah Allah menjaga kita. Yang 
terutama, semua perintah Allah menunjukkan kepada 
kita bagaimana kita dapat mengasihi Dia. —C.B.
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