
Ayat-ayat Alkitab untuk anak-anak



Ia dihina dan 
dihindari orang, 
seorang yang penuh
kesengsaraan dan 
yang biasa menderita
kesakitan. Tetapi
sesungguhnya, 
penyakit kitalah yang 
ditanggungnya, dan 
kesengsaraan kita
yang dipikulnya. Dia
tertikam oleh karena
pemberontakan kita, 
dia diremukkan oleh 
karena kejahatan kita; 
ganjaran yang 
mendatangkan
keselamatan bagi kita
ditimpakan
kepadanya, dan oleh 
bilur-bilurnya kita
menjadi sembuh. 
(Yesaya 53:3-5)



Pujilah Tuhan, hai
jiwaku! Pujilah
nama-Nya yang 
kudus, hai segenap
batinku! Pujilah
Tuhan, hai jiwaku, 
dan janganlah
lupakan segala
kebaikan-Nya! Dia
yang mengampuni
segala kesalahanmu, 
yang 
menyembuhkan
segala penyakitmu, 
Dia yang menebus
hidupmu dari lobang
kubur, yang 
memahkotai engkau
dengan kasih setia
dan rahmat, Dia
yang memuaskan
hasratmu dengan
kebaikan. (Mazmur
103:1-5)



Tidak ada musuh yang dapat
pisahkan kita dari kasih Allah —
baik musuh itu mematikan kita, 
atau membuat kesusahan waktu
kita masih hidup. Dan malaikat-
malaikat Tuhan maupun semua
roh-roh jahat tidak mampu
mencegah Allah supaya Ia
berhenti mengasihi kita. Kita 
tidak perlu takut lagi terhadap
ancaman dalam waktu sekarang, 
maupun yang akan datang, atau
semua kuasa Iblis. Karena 
biarpun kuasa berada setinggi
langit atau di bawah bumi, tidak
ada kuasa dalam semua
penciptaan Allah yang dapat
memisahkan kita dari kasih Allah.

Banyaklah penderitaan orang 
baik, tetapi Tuhan membebaskan
dia dari semuanya. (Roma 8:38-
39, Mazmur 34:20)



Tetapi bagi kamu yang taat kepada-Ku, kuasa-Ku yang menyelamatkan akan terbit laksana
matahari, dan sinarnya membawa penyembuhan. Sebab Aku akan mendatangkan
kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. 
Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-
Nya tidak kurang tajam untuk mendengar. (Maleakhi 4:2, Yeremia 30:17, Yesaya 59:1)
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