
Ayat-ayat Alkitab untuk anak-anak



Bersoraksorailah bagi
Tuhan, hai seluruh bumi! 
Beribadatlah kepada
Tuhan dengan gembira, 
datanglah ke hadapan-
Nya dengan lagu-lagu
riang! Ingatlah bahwa
Tuhan itu Allah. Ia
menciptakan kita dan 
kita milik-Nya; kita umat-
Nya, bangsa yang 
dipelihara-Nya. 
Masuklah melalui
gerbang-Nya dengan
lagu syukur, ke dalam
pelataran-Nya dengan
puji-pujian. Bersyukurlah
kepada-Nya dan pujilah
Dia! Sebab Tuhan baik; 
kasih-Nya untuk selama-
lamanya, dan kesetiaan-
Nya turun-temurun. 
(Mazmur 100)



Pujilah Tuhan! Pujilah
Allah di dalam Rumah-
Nya! Pujilah kekuatan-Nya 
di angkasa! Pujilah Dia
karena perbuatan-Nya 
yang perkasa. Pujilah Dia
karena keagungan-Nya 
yang besar. Pujilah Dia
dengan bunyi trompet, 
pujilah Dia dengan
gambus dan kecapi! 
Pujilah Dia dengan rebana
dan tari-tarian, pujilah Dia
dengan kecapi dan 
seruling. Pujilah Dia
dengan ceracap yang 
berdenting, pujilah Dia
dengan canang yang 
berdentang. Hendaklah
semua makhluk hidup
memuji Tuhan. (Mazmur
150)



Hendaklah kalian dengan
hati yang gembira
menyanyikan puji-pujian
kepada Tuhan.  Selalu dan 
mengenai apa pun juga, 
hendaklah kalian 
mengucap terima kasih
kepada Allah Bapa, atas
nama Yesus Kristus Tuhan
kita.

Allah, yang sanggup
menjaga supaya kalian 
tidak jatuh, dan yang 
sanggup membawamu ke
hadirat-Nya yang mulia
dengan sukacita dan tanpa
cela, Dialah satu-satunya
Allah, Penyelamat kita
melalui Yesus Kristus
Tuhan kita. Dialah Allah 
yang mulia, agung, 
berkuasa dan berwibawa
sejak dahulu kala sampai
sekarang dan untuk
selama-lamanya! (Efesus
5:19-20, Yudas 1:24-25)



Pujilah Tuhan, hai segala
bangsa, agungkanlah Dia, hai
segala suku bangsa! Sebab
besarlah kasih Tuhan kepada
kita kesetiaan-Nya tetap
selama-lamanya. Pujilah
Tuhan!

Aku hendak bersyukur kepada
Tuhan setiap waktu, dan tak
henti-hentinya memuji Dia. 
Aku hendak bermegah-megah
karena perbuatan Tuhan; 
semoga orang tertindas
mendengarnya dan 
bergembira. Agungkanlah
Tuhan bersamaku, mari
bersama-sama memuliakan
nama-Nya. Aku berdoa kepada
Tuhan, dan Ia menjawab, dan 
melepaskan aku dari segala
ketakutan. (Mazmur 117, 
Mazmur 34:2-5)



Meskipun pohon ara tak
ada buahnya dan pohon
anggur tak ada anggurnya, 
biarpun panen zaitun
menemui kegagalan dan 
hasil gandum di ladang
mengecewakan, walaupun
domba-domba mati semua
dan kandang ternak tiada
isinya, aku akan gembira
selalu, sebab Engkau Tuhan
Allah penyelamatku.

Hendaklah kalian selalu
bergembira, Dalam segala
keadaan hendaklah kalian 
bersyukur, sebab itulah
yang Allah inginkan dari
kalian sebagai orang yang 
hidup bersatu dengan
Kristus Yesus. 
(Habakuk 3:17-18, 1 
Tesalonika 5:16,18)
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