
Ayat-ayat Alkitab untuk anak-anak



Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain; Allah akan mengasihani mereka juga! Berbahagialah 
orang yang membawa damai di antara manusia; Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anak-Nya!

Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini: cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu.  
Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: cintailah musuh-musuhmu, dan doakanlah orang-orang yang 
menganiaya kalian, supaya kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Allah menerbitkan 
matahari-Nya untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat juga. Ia menurunkan hujan untuk orang 
yang berbuat benar dan untuk orang yang berbuat jahat juga. - Yesus (Matius 5:7,9, 43-45)



Allah memperlakukan 
semua orang sama. 
Orang yang takut 
kepada Allah dan 
berbuat yang benar, 
orang itu diterima 
oleh Allah, tidak 
peduli ia dari bangsa 
apa.

Karena kalian percaya 
kepada Kristus Yesus, 
maka kalian bersatu 
dengan Dia; dan oleh 
karena itu kalian 
menjadi anak-anak 
Allah. Kalau kalian 
milik Kristus, ... kalian 
akan menerima apa 
yang dijanjikan Allah. 
(KPR 10:34-35, 
Galatia 3:26, 29)



Setiap orang di antara kamu 
haruslah menyegani ibunya dan 
ayahnya. Janganlah kaukutuki 
orang tuli dan di depan orang 
buta janganlah kautaruh batu 
sandungan. Seganilah dan 
hormatilah orang-orang tua. 
Jangan berbuat tidak baik 
kepada orang asing yang tinggal 
di negerimu. Perlakukanlah 
mereka seperti kamu 
memperlakukan orang-orang 
sebangsamu dan cintailah 
mereka seperti kamu mencintai 
dirimu sendiri. 

Hendaklah kalian selalu rendah 
hati, lemah lembut, dan sabar. 
Tunjukkanlah kasihmu dengan 
membantu satu sama lain. 
Hendaklah kalian baik hati dan 
berbelaskasihan seorang 
terhadap yang lain, dan saling 
mengampuni sama seperti 
Allah pun mengampuni kalian 
melalui Kristus. (Imamat
19:3,14,32-34; Efesus 4:2,32 )



Tabahkan hati orang yang 
takut; tolonglah orang 
yang perlu ditolong dan 
sabarlah terhadap semua 
orang. Jagalah supaya 
jangan ada yang membalas 
kejahatan dengan 
kejahatan. Berusahalah 
selalu untuk berbuat baik, 
seorang kepada yang lain 
dan kepada semua orang.

Dari pihakmu, berusahalah 
sedapat mungkin untuk 
hidup damai dengan 
semua orang. Kalau 
musuhmu lapar, berilah ia 
makan; dan kalau ia haus, 
berilah ia minum. 
Janganlah membiarkan 
dirimu dikalahkan oleh 
yang jahat, tetapi 
hendaklah Saudara 
mengalahkan kejahatan 
dengan kebaikan. (1 
Tesalonika 5:14-15, Roma 
12:18, 20-21)
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