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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 usia 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



Pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah 
dan kuat sehingga kita dapat berharap kepada Allah. 

ROMA 15:4 BIS

Buku Terbaik

Apakah kamu suka buku? Apakah kamu suka 
dibacakan buku? Ada buku cerita dan ada buku 
tentang pengetahuan. Ada banyak buku bagus, tetapi 
Alkitab adalah buku yang terbaik! Alkitab menceritakan 
tentang Allah yang menciptakan dunia, binatang, dan 
manusia.

Alkitab menceritakan tentang Allah yang 
hebat. Alkitab mengajari kita cara mengenal dan 
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DOA

Tuhan, Engkau yang memberi kami Alkitab. 
Aku tahu firman-Mu selalu benar.

Buku apa yang dibaca oleh 
gadis kecil pada gambar?

menyenangkan Dia. Alkitab punya banyak cerita 
tentang orang-orang yang hidup pada zaman dahulu. 
Ada banyak juga cerita tentang Tuhan Yesus, Sang 
Anak Allah. 

Buku yang kamu baca ini bukan Alkitab, tetapi buku 
ini akan menolongmu untuk tahu tentang Alkitab dan 
Allah yang sangat mengasihimu. —C.B.
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Semua yang tertulis dalam Alkitab, diilhami oleh Allah.

2 TIMOTIUS 3:16 BIS

Buku ditulis oleh orang. Orang yang menulis buku 
disebut penulis. Nama penulis biasanya ditulis di 
sampul buku. Namun, nama penulis Alkitab tidak 
tertulis di sampulnya. Itu karena Alkitab adalah buku 
yang sangat istimewa. Apakah kamu tahu siapa yang 
menulis Alkitab?

Siapa Penulis Alkitab?
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DOA

Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami.  
Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami.

Kata-kata siapa yang ditulis 
dalam Alkitab?

Pada zaman dahulu, banyak orang menuliskan kata-
kata di Alkitab. Namun, mereka bukan penulis aslinya. 
Penulis asli Alkitab adalah Allah! Allah memberikan 
perintah kepada orang-orang untuk menuliskan firman-
Nya. Karena Allah mengasihi kita, Dia mengatakan 
hal-hal yang penting kepada kita dalam firman-Nya. Jika 
kamu ingin tahu hal-hal penting itu, buka dan bacalah 
Alkitabmu. —T.M.
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Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, 
sungguh amat baik. 

KEJADIAN 1:31

Halaman pertama Alkitab menceritakan cara Allah 
menciptakan dunia yang besar dan indah. Dia 
menciptakan langit dan daratan. Dia menciptakan 
danau, laut, dan sungai. Dia menciptakan ikan yang 
berenang di air dan burung yang terbang di udara. 
Allah menciptakan tanaman, pohon, dan bunga yang 
indah. Dia menciptakan semut kecil yang merayap di 

Dunia Indah Ciptaan Allah
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DOA

Tuhan, terima kasih untuk pemandangan yang indah. 
Engkau telah menciptakan dunia ini bagiku!

Bagaimana bunyi kicau burung?

tanah dan gajah raksasa yang hidup di hutan. Semua 
yang diciptakan Allah itu sangat baik. 

Apa yang kamu lihat saat kamu berjalan-jalan? Apa 
kamu melihat pohon dan bunga? Apa kamu melihat 
burung dan serangga? Mungkin kamu dapat melihat 
gunung atau danau. Allah yang menciptakan semua itu 
dan Dia mau kamu menikmatinya! —C.B.
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TUHAN Allah, berfirman dan memanggil bumi, 
dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya.

MAZMUR 50:1

Pernahkah kamu melihat matahari yang besar di 
langit? Bagaimana matahari itu ada di sana? Ketika 
Allah menciptakan dunia, Dia juga menciptakan 
matahari dan menaruhnya tinggi sekali di langit. 
Allah menciptakan matahari untuk bersinar dari pagi 
sampai sore hari agar kita dapat melihat semuanya. Dia 
menciptakan matahari untuk menghangatkan bumi. 

Matahari yang Besar 
Ciptaan Allah
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DOA

Tuhan, Engkau menciptakan matahari yang besar 
untuk memberikan sinarnya bagi tiap orang.

Apa warna dari matahari 
yang bersinar pada gambar?

Allah menciptakan matahari untuk menolong tanaman, 
pohon, dan bunga-bunga bertumbuh. Setiap hari 
matahari terbit di pagi hari untuk memberikan sinar dan 
kehangatan yang kita perlukan. Ketika kamu melihat 
matahari, ucapkan “terima kasih” kepada Allah karena 
Dia yang telah menaruhnya di langit. —C.B.
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