
Ayat-ayat Alkitab untuk anak-anak



Hendaklah engkau perwira 
dan perkasa, dan jangan 
engkau gentar dan ngeri, 
karena Tuhan, Allahmu, 
adalah sertamu di mana-
mana tempat yang akan 
kautuju itu! Apabila musuh 
itu datang seperti air bah, 
maka nafas Tuhanpun akan 
menghembuskan dia selaku 
angin ribut.

Jikalau aku berjalan dalam 
lembah bayang-bayang 
maut sekalipun, tiada juga 
aku takut bahaya, karena 
Engkau juga menyertai aku, 
bahwa batang-Mu dan 
tongkat-Mu ada 
menghiburkan daku. (Yosua 
1:9, Yesaya 59:19, Mazmur 
23:4)



Akulah yang menjadikan dan 
membentuk engkau, jangan 
takut, engkau pasti 
Kuselamatkan! Aku telah 
memanggil engkau dengan 
namamu, engkau adalah 
milik-Ku. Bila engkau 
mengarungi air, Aku akan 
menyertai engkau, engkau 
tak akan tenggelam dalam 
kesukaran-kesukaranmu. Bila 
melalui api, engkau tak akan 
hangus, percobaan-
percobaan berat tak akan 
mencelakakan engkau. 
Sebab Akulah Tuhan, 
Allahmu, Penyelamatmu. 
Dan Aku, Aku ini Allah, untuk 
selamanya Aku tetap Allah. 
Tak ada yang dapat luput 
dari kuasa-Ku, atau 
menghalangi rencana-Ku. 
(Yesaya 43:1-3, 12-13)



Engkau harus yakin dan 
berani. Mulailah pekerjaan 
itu dan jangan gentar 
terhadap apa pun juga. 
Tuhan Allah yang kusembah 
akan menolong engkau. Ia 
tidak akan meninggalkan 
engkau. Ia akan 
mendampingi engkau sampai 
seluruh pekerjaan itu selesai. 

Hendaklah kalian waspada 
dan teguh. Bertindaklah 
dengan berani dan jadilah 
kuat. Semua yang kalian 
lakukan, lakukanlah dengan 
kasih. Tetaplah hidup bersatu 
dengan Kristus, supaya nanti 
pada waktu Ia datang, kita 
menghadap Dia dengan 
penuh keberanian, dan tidak 
bersembunyi karena malu.  
(1 Tawarikh 28:20, 1 Korintus 
16:13-14, 1 Yohannes 2:28)



Bersihkanlah hatimu. 
Berdoalah kepada Allah! 
Maka kau boleh 
menghadapi hidup 
dengan tabah dan gagah; 
kau akan berdiri teguh 
dan tak perlu merasa 
gelisah, bahkan deritamu 
tidak lagi kaukenang; 
bagai banjir yang surut, 
dilupakan orang. Hidupmu 
akan menjadi lebih terang 
dari siang hari, dan saat-
saat gelap dalam hidupmu 
secerah sinar pagi. Kau 
akan teguh dan penuh 
harapan; Allah akan 
melindungimu sehingga 
kau aman. (Ayub 
11:13,15-18)
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