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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



“Di manakah Anak itu, yang lahir untuk menjadi raja  
orang Yahudi? Kami melihat bintang-Nya terbit  

di sebelah timur, dan kami datang untuk menyembah Dia.”

MATIUS 2:2 BIS

Orang-Orang Majus  
Mencari Yesus

Setelah Yesus lahir, ada bintang besar muncul di langit. 
Orang-orang majus dari negeri yang jauh datang ke 
Yerusalem untuk mencari Yesus. “Seorang raja telah 
lahir. Kami mengikuti bintang-Nya. Di manakah Dia?” 
tanya mereka. Mereka diberi tahu bahwa raja yang 
istimewa tersebut lahir di Betlehem, maka mereka 
segera pergi ke sana.
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DOA

Tuhan Yesus, aku sungguh mengasihi-Mu.  
Aku menyembah-Mu dan bernyanyi bagi-Mu.

Apa warna hadiah yang dibawa  
orang majus pada gambar?

Orang-orang majus mengikuti bintang yang bersinar 
terang itu sampai bintang tersebut berhenti di tempat 
Yesus berada. Mereka senang dapat menemukan 
Yesus! Mereka menyembah Yesus dan memberikan 
hadiah-hadiah indah kepada-Nya.

Kamu dapat menyembah Yesus seperti yang 
dilakukan oleh orang-orang majus itu. Kamu dapat 
mengatakan, “Aku mengasihi-Mu, Tuhan Yesus,” dan 
bernyanyi untuk-Nya. Menyembah Yesus sama seperti 
memberi-Nya hadiah. —T.M.
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Segala sesuatu yang baik dan sempurna berasal dari Allah.

YAKOBUS 1:17 FAYH

Tahukah kamu bahwa Allah suka memberi kita hadiah? 
Hadiah yang Allah berikan tidak dibungkus dengan 
kertas kado. Namun, kamu dapat menemukan hadiah-
Nya jika kamu mencarinya. Matahari yang bersinar di 
langit adalah hadiah dari Allah. Air yang kamu minum 
saat haus adalah hadiah dari Allah. Buah jeruk yang 
tumbuh di pohon juga merupakan hadiah dari Allah. 

Hadiah yang Baik
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DOA

Tuhan, terima kasih untuk hadiah-Mu yang kecil dan 
yang besar; dan untuk Yesus, hadiah terindah.

Menurutmu, apa isi kotak  
pada gambar?

Alkitab mengatakan bahwa hadiah Allah itu baik 
dan sempurna. Allah memberi kita hadiah karena 
Dia sangat mengasihi kita. Hadiah paling sempurna 
yang pernah Allah berikan adalah Yesus. Kamu dapat 
menerima Yesus sebagai hadiah dari Allah! Kamu 
cukup meminta Yesus untuk masuk ke dalam hidupmu. 
Yesus adalah hadiah paling indah yang dapat kamu 
terima! —C.B.
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Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana,  
serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia.

LUKAS 2:52 BIS

Alkitab menceritakan tentang hari kelahiran Yesus. 
Yesus adalah Anak tunggal Allah. Yesus adalah satu-
satunya bayi yang kelahiran-Nya ditandai dengan 
bintang istimewa di langit. Orang-orang datang dari 
jauh untuk menyembah-Nya. Namun, Yesus tidak terus 
menjadi bayi. Dia bertambah besar, kuat, dan tinggi, 
sama seperti anak-anak lainnya. Dia mulai belajar 

Yesus Bertambah Besar
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DOA

Tuhan Yesus, Engkau pernah menjadi anak seperti 
aku. Engkau tahu apa yang kuhadapi saat ini.

Apa yang ingin kamu katakan  
kepada Yesus hari ini?

berjalan, berbicara, dan tertawa. Dia belajar tentang 
warna, angka, dan jenis-jenis binatang. Dia terus 
bertambah besar. Dia selalu belajar sampai Dia dewasa. 
Lalu Yesus mengatakan kepada orang-orang tentang 
rencana Allah untuk menyelamatkan dunia dari dosa. 
Yesus pernah menjadi anak-anak sama seperti dirimu. 
Yesus tahu pikiranmu dan perasaanmu. Kamu dapat 
menceritakan apa saja kepada-Nya dan Yesus akan 
memahaminya. —C.B.
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Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan  
akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.

2 PETRUS 3:18

Apakah kamu punya foto dirimu saat masih bayi? 
Apakah kamu masih terlihat sama? Tentu tidak! Kamu 
bukan bayi lagi karena kamu terus bertumbuh. Saat 
kamu makan, minum, dan berolahraga, tubuhmu 
bertambah besar. Kamu bahkan bertumbuh saat tidur! 
Tubuhmu akan bertambah besar selama beberapa 
tahun sampai akhirnya pertumbuhan itu berhenti.

Terus Bertumbuh

10



DOA

Tuhan, ada satu hal yang kutahu— 
aku mau kasihku kepada-Mu terus bertumbuh.

Berapa banyak buku yang dibawa oleh 
gadis cilik pada gambar?

Selain tubuhmu, ada banyak hal lain dalam dirimu 
yang juga bertumbuh. Saat kamu sekolah dan belajar 
membaca buku, pikiranmu akan bertumbuh. Cara 
terbaik untuk bertumbuh adalah dengan belajar makin 
mengenal Allah dan kasih-Nya bagimu. Saat kamu 
mendengarkan cerita Alkitab dan menyanyikan lagu-
lagu untuk Allah, kasihmu kepada Allah akan terus 
bertumbuh. Pertumbuhan kasihmu itu tak akan pernah 
berhenti! —C.B.
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