
Ayat-ayat Alkitab untuk anak-anak



Sebab itu ingatlah; janganlah khawatir 
tentang hidupmu, yaitu apa yang akan 
kalian makan dan minum, atau apa 
yang akan kalian pakai. Lihatlah 
burung di udara. Mereka tidak 
menanam, tidak menuai, dan tidak 
juga mengumpulkan hasil tanamannya 
di dalam lumbung. Meskipun begitu 
Bapamu yang di surga memelihara 
mereka! Bukankah kalian jauh lebih 
berharga daripada burung? 

Mengapa kalian khawatir tentang 
pakaianmu? Perhatikanlah bunga-
bunga bakung yang tumbuh di 
padang. Bunga-bunga itu tidak bekerja 
dan tidak menenun; tetapi Raja 
Salomo yang begitu kaya pun, tidak 
memakai pakaian yang sebagus 
bunga-bunga itu!  Rumput di padang 
tumbuh hari ini dan besok dibakar 
habis. Namun Allah mendandani 
rumput itu begitu bagus. Apalagi 
kalian! - Yesus (Matius 6:25-30)



Orang yang berlindung 
pada Yang Mahatinggi, 
dan tinggal dalam 
naungan Yang 
Mahakuasa, boleh 
berkata kepada Tuhan, 
“Engkaulah pembela 
dan pelindungku, 
Allahku, pada-Mulah 
aku percaya.” Ia akan 
melepaskan engkau dari 
bahaya tersembunyi, 
dan dari penyakit yang 
membawa maut. Ia 
akan menudungi 
engkau dengan sayap-
Nya, sehingga engkau 
aman dalam naungan-
Nya; kesetiaan-Nya 
seperti perisai yang 
melindungi engkau. 
(Mazmur 91:1-4)



Allah menyuruh malaikat-Nya menjagai engkau, untuk melindungi engkau ke mana saja 
engkau pergi. Mereka akan mengangkat engkau di telapak tangannya, supaya kakimu jangan 
tersandung pada batu. 

Aku akan mengutus malaikat-Ku mendahului kamu untuk melindungi kamu dalam perjalanan 
dan membawa kamu ke tempat yang Kusediakan. Aku sendiri hendak membimbing engkau 
dan memberikan ketenteraman kepadamu. (Mazmur 91:11-12, Keluaran 23:20, Keluaran 
33:14)



Tuhan bagaikan seorang gembala 
bagiku, aku tidak kekurangan. Ia 
membaringkan aku di padang 
rumput yang hijau. Ia membimbing 
aku menuju air yang tenang. Ia 
memberi aku kekuatan baru, dan 
menuntun aku di jalan yang benar, 
sesuai dengan janji-Nya.

Meskipun aku melalui lembah yang 
gelap, aku tidak takut bahaya, 
sebab Engkau menemani aku. 
Engkau melindungi aku seperti 
seorang gembala melindungi 
dombanya dengan tongkat dan 
gada. Engkau menyiapkan pesta 
bagiku di depan mata lawanku. 
Engkau menyambut aku sebagai 
tamu terhormat. Engkau 
menyuguhi aku minuman lezat 
berlimpah-limpah. 

Aku tahu Engkau baik kepadaku, 
dan selalu mengasihi aku. Maka 
aku boleh diam di Rumah-Mu, 
selama hidupku. (Mazmur 23)



Tuhan adalah terangku dan 
keselamatanku, kepada 
siapakah aku harus takut? 
Tuhan adalah benteng 
hidupku, terhadap siapakah 
aku harus gemetar? 
Sekalipun tentara berkemah 
mengepung aku, tidak takut 
hatiku; sekalipun timbul 
peperangan melawan aku, 
dalam hal itu pun aku tetap 
percaya. Sebab Ia melindungi 
aku dalam pondok-Nya pada 
waktu bahaya; Ia 
menyembunyikan aku dalam 
persembunyian di kemah-
Nya, Ia mengangkat aku ke 
atas gunung batu. Nama 
Tuhan adalah menara yang 
kuat, ke sanalah orang benar 
berlari dan ia menjadi 
selamat. (Mazmur 27:1,3,5; 
Amsal 18:10)
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