
Ayat-ayatآيات الكتاب المقدس لألطفال Alkitab untuk anak-anak



Hikmat tak dapat ditukar walau dengan emas murni, dan dengan perak pun tak dapat dibeli. Emas dan 
permata yang paling berharga tidak dapat mengimbangi nilainya. Emas atau kaca halus tak dapat
berbanding dengannya, tak dapat dibayar dengan jambangan kencana. Hikmat jauh lebih tinggi nilainya
daripada merjan, kristal, atau mutiara. Batu topas yang asli dan emas yang murni, kurang nilainya dari
akal budi.

Di manakah sumbernya kebijaksanaan? Di mana kita mendapat pengertian? Hanya Allah tahu tempat
hikmat berada, hanya Dia mengetahui jalan ke sana,... Allah berkata kepada manusia, “Untuk mendapat
hikmat, Allah harus kamu hormati.“ (Ayub 28:15-20, 23,28)



Dengarlah! Hikmat memanggil di jalan-jalan dan berteriak di lapangan-lapangan!  Ia berseru di pintu-pintu

gerbang dan di tempat-tempat yang ramai: “Kepadamu akan kunyatakan isi hatiku dan kuajarkan

pengetahuanku. ... Orang yang mendengarkan aku akan terpelihara. Ia hidup dengan aman dan tak perlu

takut.”

Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika 

engkau mengenal Yang Mahasuci, engkau akan mendapat pengertian.  Apabila hikmat kaumiliki, engkau

sendiri yang beruntung. (Amsal 1:20-21,23,28, Amsal 9:10, 12)



Nah, orang yang 
mendengar perkataan-Ku 
ini, dan menurutinya, sama
seperti orang bijak yang 
membangun rumahnya di 
atas batu. Pada waktu
hujan turun, dan air banjir
datang serta angin kencang
memukul rumah itu, 
rumah itu tidak roboh
sebab telah dibangun di 
atas batu.

Dan orang yang 
mendengar perkataan-Ku 
ini, tetapi tidak
menurutinya, ia sama
seperti orang bodoh yang 
membangun rumahnya di 
atas pasir. Pada waktu
hujan turun, dan air banjir
datang serta angin kencang
memukul rumah itu, 
rumah itu roboh. Dan 
kerusakannya hebat
sekali!” – Yesus (Matius
7:24-28)



Kalau ada seorang di antaramu
yang kurang bijaksana, 
hendaklah ia memintanya dari
Allah, maka Allah akan
memberikan kebijaksanaan
kepadanya; sebab kepada
setiap orang, Allah memberi
dengan murah hati dan dengan
perasaan belas kasihan. 

Tuhanlah yang memberikan
hikmat; dari Dialah manusia
mendapat pengetahuan dan 
pengertian. ... Kalau engkau
menuruti, engkau akan tahu
apa yang adil, jujur dan baik. 
Kau akan tahu juga bagaimana
caranya kau harus hidup. Kau 
akan menjadi bijaksana, dan 
pengetahuanmu akan
menyenangkan hatimu. 
Pengertian dan kecerdasanmu
akan melindungimu. (Yakobus
1:5, Amsal 2:6, 9-11)
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