
Allah alam semesta, Pencipta kita, mendengar dan menjawab 
doa.  Betapa menakjubkannya itu?  Yesus berkata, “Semua 
kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku.” 
Jadi jika Yesus memiliki semua kekuatan, dapatkah Anda 
bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda berdoa ...

Untuk Anak-anakPERJANJIAN PENDOA
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Bapa di Surga terima kasih 
untuk kasih Mu kepadaku dan 
menjadikanku anak-anak Mu.

Anugerah
SAYA MENGASIHI MU.

AYAT HAFALAN

Lihatlah, betapa besarnya kasih yang 
dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita 
disebut anak-anak Allah, dan memang kita 
adalah anak-anak Allah. –1 Yohanes 3:1

 Yesus 
mengatakan ini (“Aku 

mengasihimu”) ketika seorang 
anak-anak laki-laki atau perempuan 
menerima Dia sebagai Juruselamat 
nya – mereka berpindah dari yang 
terhilang ke yang ditemukan. Hal 

tersebut membawa sukacita 
      yang besar, kebahagiaan dan 
              perayaan di Surga.

Bapa di Surga terima kasih 
untuk kasih Mu kepadaku dan 
menjadikanku anak-anak Mu.

2
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Bapa di Surga terima kasih 
untuk kasih Mu kepadaku dan 
menjadikanku anak-anak Mu.

Yesus bersukacita atasmu dengan kegembiraan. 
Dia menenangkanmu dengan kasih-Nya. 
Dia bersukacita atasmu dengan nyanyian.

Yesus menginginkan semua orang mengetahui bagaimana Allah 
mengasihi mereka sehingga Dia menceritakan sebuah cerita tentang 
seorang gembala dan domba-dombanya yang tersesat. Sang gembala 
sangat kuatir terhadap salah satu yang tersesat, dia meninggalkan 
kawanan domba lainnya dan pergi mencari yang tersesat karena dia 
menginginkannya tetap aman. Domba-domba adalah binatang yang 
tidak berdaya yang seringkali terpencar dan pergi mencari jalannya 
sendiri. Mereka dapat diserang atau dimangsa oleh beruang atau singa.

Tugas gembala adalah melindungi domba-domba dari bahaya dan hanya

itulah yang dia lakukan. Ketika dia menemukan domba yang tersesat,

dia sangat gembira membawanya dengan lengannya menuju ke

rumahnya dan membuat pesta besar untuk merayakannya!

Bapa di Surga terima kasih 
untuk kasih Mu kepadaku dan 
menjadikanku anak-anak Mu.

3
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Tolong saya untuk mengasihi 
dan mentaati Mu.Kasih Tolong saya untuk mengasihi 
dan mentaati Mu.

AYAT HAFALAN

Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah 
hukum yang terutama dan yang pertama. –Matius 22:37,38

Abraham mengasihi 
Allah. Dia hidup bertahun-tahun 

yang lalu. Ketika dia sudah tua, Allah berkata 
kepadanya,”Tinggalkan daerahmu, keluargamu, 

dan sanak saudaramu dan pergi ke tanah 
yang akan Ku tunjukkan kepadamu. Aku akan 

memberkatimu dan menjadi keturunanmu bangsa 
yang besar. Engkau akan menjadi terkenal 

dan menjadi berkat bagi orang lain. 
Setiap orang akan diberkati 

karenamu.

Allah menginginkan kita menaati-Nya. Ketika kita taat

kepada Allah, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi-Nya.

4
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Menaati dan mengikuti Yesus bersama-sama 
adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan!

Abraham menaati Allah. Dia bersama istrinya meninggalkan,  
seluruh milik mereka, dan pergi jauh menemukan rumah 
mereka yang baru. Ketaatan Abraham barulah permulaan 
perjalanan iman, kasih dan ketaatan yang panjang.

Allah menginginkan kita menaati-Nya. Ketika kita taat

kepada Allah, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi-Nya.

SARAH,

 INILAH TANAH YANG 

DIJANJIKAN!

ALLAH TELAH MEMBERKATI KITA!

5
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Tolong saya mengasihi orang lain seperti 
Engkau mengasihiku.

Apa artinya 
mengasihi orang lain seperti 

Allah mengasihi kita? Mari kita 

cari tahu. Seseorang bertanya 

kepada Yesus, “Siapakah 

sesamaku?” Yesus menjelaskan 

dengan menggunakan cerita. 

Dia adalah pencerita 
yang baik.

Tolong saya mengasihi orang lain seperti 
Engkau mengasihiku.

AYAT HAFALAN

Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu 
saling mengasihi, seperti Aku telah 
mengasihi kamu. –Yohanes 15:12

Belaskasih
JANGAN KUATIR, AKU AKAN MENGURUSMU.

TOLONG 
SAYA.

6666
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Saya mau mengasihi dengan 
tindakan dan bukan hanya 
dengan kata-kata saya.

Seorang pria sedang dalam perjalanan turun kekota dan 
diserang oleh perampok yang memukulnya, dan merampas 
semua yang dimilikinya dan ditinggalkannya sekarat di 
jalan. Orang-orang melewatinya.  Mereka tidak menunjukkan 
belaskasihan. Kemudian seorang Samaria (seseorang 
yang dipandang rendah) turun dan merawatnya dengan 
membersihkan dan mengobati lukanya dan membawanya ke 
tempat untuk pemulihannya bahkan membayar semuanya.

Yesus mengakhiri cerita dengan mengatakan, “Aku

menginginkan kamu pergi dan melakukan hal yang

sama dengan orang lain yang terluka.”

7
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Ampuni dosa-dosaku. 
Basuhlah saya 
menjadi bersih.

AYAT HAFALAN

Bersihkanlah aku seluruhnya dari 
kesalahanku, dan tahirkanlah aku 
dari dosaku! –Mazmur 51:2

Pertobatan
Petrus satu 

   kali bertanya kepada Yesus, 
“Berapakali kami seharusnya 

mengampuni orang yang 
bersalah kepada kami, tujuh 

kali? Yesus menjawab, “70 X 7” 
dan mulai menceritakan 

cerita lainnya.

YA, ALLAH, 
SELAMATKAN 

KAMI.

MAMA, SAYA TAKUT.

Ampuni dosa-dosaku. 
Basuhlah saya 
menjadi bersih.

8
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Saya mau mengampuni orang lain 
karena Yesus telah mengampuniku.

Ketika raja mendapatinya, dia sangat marah dan menegurnya,”

Kamu hamba yang jahat! Saya membebaskanmu dari hutangmu,

mengapa kamu tidak berbelaskasihan kepada pembantumu?”

Dan sang raja melemparnya ke dalam penjara.

SAYA MOHON KEPADAMU, BERMURAH HATILAH KEPADA KELUARGAKU DAN SAYA!

HM, APA 
YANG SEHARUSNYA 

SAYA LAKUKAN?

Pada suatu hari, seorang raja memanggil para pembantunya 
untuk menyampaikan kepadanya berapa banyak hutang mereka. 
Satu pembantunya berhutang sejumlah uang yang tidak bisa 
dia kembalikan. Raja berkata, “Saya akan menjual kamu dan 
keluargamu sebagai budak untuk membayar hutangmu kepadaku! 
Kemudian, pria itu mulai menangis. Sang raja merasa kasihan 
dan berkata, “Kamu bebas dari hutangmu!”
Suatu saat, pria tersebut bertemu 
dengan pembantunya yang berhutang 
sedikit uang dengannya dan 
mengancamnya untuk memenjarakannya 
jika dia tidak membayar hutangnya. 
Kemudian pembantunya mohon 
kemurahan pria tersebut tetapi dia 
tidak berbelaskasihan dan membuang 
pembantunya ke penjara.

9
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AYAT HAFALAN

Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan 
segenap hatiku, aku mau menceritakan segala 
perbuatan-Mu yang ajaib. –Mazmur 9:1

Pada jaman 
  dulu sekitar 2000 tahun yang 

      lalu, seorang perawan bernama Maria,     
  dikunjungi oleh malaikat bernama Gabriel. 
Dia membawa pesan khusus, “Jangan takut 
Maria. Engkau mendapat perkenanan  Allah. 

Engkau akan melahirkan serang anak 
laki-laki dan namakan Dia Yesus. 

           Dia akan menjadi besar dan 
             disebut Yang Maha Tinggi.”

BINTANG 
TERANG ITU 

MENUNTUN KITA 
KEPADA BAYI  

YESUS.

KAMI MEMBERI PERSEMBAHAN!

Saya akan memuji-Mu 

dengan segenap hatiku.Saya akan memuji-Mu 

dengan segenap hatiku.Penyembahan

10
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Ketika Yesus lahir, setiap orang bahagia! Malaikat turun 
dan berkata, “Terpujilah Allah di surga! Damai di bumi bagi 
setiap orang yang berkenan kepada Allah.” Para gembala 
datang dan menyembah bayi Yesus.

Saya mau memuji dan 
menyembah-Mu setiap hari!

TERPUJILAH ALLAH UNTUK KELAHIRAN ANAK-NYA!

ANAKKU 
YANG CAKAP!

DAMAI DI 
BUMI.

Sama seperti Maria, Yusuf, para gembala dan orang majus, menghormati

dan menyembah Yesus, kita menghormati dan menyembah Dia juga.

11
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Yesus, saya mau mengikut-Mu 
sebagai Tuhan-ku. Ubahlah saya 
seperti yang Engkau mau.

SIAPA SAYA? TIDAK, BUKAN SAYA! 
DIAMLAH!

AYAT HAFALAN

Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 
menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap 
hari dan mengikut Aku. –Lukas 9:23

Komitmen

    Yesus mengingatkan 
   Petrus bahwa sebelum ayam 

  berkokok, dia akan menyangkal Dia 3 kali. 
Di halaman pengadilan, tempat  Yesus di 

interograsi sebelum penyaliban-Nya, Petrus 
melakukannya. Sementara orang-orang 

mulai mengenalinya, dia menjadi takut dan 
menyangkalinya setiap kali bahwa dia

      bersama dengan Yesus. Kemudian 
               ayam berkokok 3 kali.

YA, KAMU BERSAMA YESUS!

ORANG INI BERSAMA YESUS!

Yesus, saya mau mengikut-Mu 
sebagai Tuhan-ku. Ubahlah saya 
seperti yang Engkau mau.

12
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Yesus, saya mau mengikut-Mu 
sebagai Tuhan-ku. Ubahlah saya 
seperti yang Engkau mau.

Yesus, saya ingin setia kepada-Mu selalu.

Tiba-tiba Petrus ingat perkataan Yesus dan dia lari sambil menangis. 
Dia merasa kacau. Yesus tidak menyerah kepada Petrus. Dia telah 
sarapan bersama Petrus setelah kebangkitan-Nya dan mengampuninya. 
Yesus menginginkan Petrus menjadi murid-Nya dan menjadikan banyak 
orang lain murid Kristus. Meskipun Petrus tidak sempurna, Yesus tahu 
Petrus bahwa dia ingin sungguh-sungguh mengikut Yesus sebagai 
Tuhannya.

KAMI TAHU 

ENGKAU SALAH 

SATU DARI MEREKA. 

ENGKAU BERBICARA 

SEPERTI ORANG 

GALILEA!

YA, KAMU BERSAMA YESUS!

KUKURUYUK 

Petrus tidak menolak Yesus lagi.

Yesus, saya mau mengikut-Mu 
sebagai Tuhan-ku. Ubahlah saya 
seperti yang Engkau mau.

13
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AKU AKAN 

MINTA KEPADA BAPA 

DAN DIA AKAN MEMBERI 

PENOLONG YANG LAIN YANG 

AKAN BERSAMA-SAMAMU 

SELALU, BAHKAN ROH 

KEBENARAN.

Penuhi saya dengan 
Roh Kudus Mu. Saya 
ingin mengenal rencana 
        Mu untuk saya. 

AYAT HAFALAN

Hendaklah kamu penuh dengan Roh. 
–Efesus 5:18b

Bergantung

      Yesus berkata,“Aku 
      akan meninggalkan dan pergi ke         

     tempat yang jauh ke tempat di mana 
kamu tidak bisa datang. Tetapi jangan 
kuatir, Aku pergi untuk meninggalkan 
Roh-Ku di sini bersamamu.” Ini terjadi 
persis sebelum Yesus mati di salib dan 

naik ke sebelah  kanan Allah Bapa 
di surga. Dia tidak meninggalkan 

kita sendirian.

WOW!

THAT’S 
AMAZING!

Penuhi saya dengan 
Roh Kudus Mu. Saya 
ingin mengenal rencana  

        Mu untuk saya. 

14
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Penuhi saya dengan 
Roh Kudus Mu. Saya 
ingin mengenal rencana 
        Mu untuk saya. 

Jadikanku menyerupai-Mu , Yesus, dengan 
memenuhiku dengan Roh Kudus.

Yesus mengirimkan Roh-Nya untuk menolong gereja-Nya 
memulai misinya. Itu tidak lama setelah hari yang khusus, 
yang disebut hari Pentakosta, suatu angin keras  bertiup, 
dan Dia memenuhi setiap orang dengan Roh Kudus-Nya.

AKU INGIN PERGI BERSAMA-MU.

TERIMAKASIH 
YESUS.

Roh-Nya senantiasa beserta kita sebagai

Penghibur, Guru, dan Penuntun kita.

15
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Jadikanku alat 
anugerah-Mu, damai 
dan kebenaran.

Jadikanku alat 
anugerah-Mu, damai 
dan kebenaran.

Jadikanku alat Jadikanku alat Jadikanku alat Jadikanku alat Jadikanku alat Jadikanku alat Jadikanku alat Jadikanku alat Jadikanku alat Jadikanku alat 
anugerah-Mu, damai anugerah-Mu, damai anugerah-Mu, damai anugerah-Mu, damai anugerah-Mu, damai anugerah-Mu, damai anugerah-Mu, damai anugerah-Mu, damai anugerah-Mu, damai anugerah-Mu, damai 
dan kebenaran.dan kebenaran.dan kebenaran.dan kebenaran.dan kebenaran.dan kebenaran.dan kebenaran.dan kebenaran.dan kebenaran.dan kebenaran.

AYAT HAFALAN

Kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 
kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 
sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 
karunia dan kebenaran. –Yohanes 1:14

Pengaruh

Murid-murid-Nya 
bertanya kepada Yesus, “Siapakah 

yang terbesar dalam kerajaan Surga?” 
Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, 

Dia memperhatikan murid-murid-Nya dan 
menyatakan sesuatu yang menakjubkan, 
“ Barang siapa merendahkan diri sama 

seperti anak kecil ini adalah 
yang terbesar dalam 

kerajaan surga.”

YESUS, SAYA INGIN DUDUK DEKAT KAKI-MU!

16
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Saya akan mencoba untuk 
selalu mengatakan kebenaran.

Yesus memiliki hati yang adil. Dia mengatakan bahwa celakalah 
orang yang menyakiti anak-anak. Dia selalu menolong siapa yang 
paling diabaikan orang-orang termasuk yang muda, orang sakit 
dan yang miskin. 

Yesus mengatakan sesuatu yang menakjubkan, “Siapapun menyambut
anak kecil ini, Dia juga menyambut-Ku juga.” Kamu tahu Yesus

bersungguh-sungguh akan hal ini sebab Dia hanya berbicara kebenaran.

YESUS 
MENGASIHI 

KU.

YESUS, ENGKAU SANGGUP MEMBUATKU  SEHAT.

YESUS, 
APAKAH ENGKAU 

MAU MAKAN 
SESUATU?

MARI 
DATANG, DUDUK DI 

SEBELAH-KU.

17
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Pakailah saya untuk kemuliaan-Mu dan mengajak orang lain untuk mengikuti-Mu.

AYAT HAFALAN

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa 
murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. –Matius 28:19

Pemuridan

Paulus seorang 
  yang sangat penting dalam 
Alkitab. Dia menulis banyak 
buku dalam kitab Perjanjian 
Baru. Tetapi Paulus sebelum 
adalah pembenci dan musuh 

Kristus. Dia membunuh 
pengikut Kristus. Namun 
Kristus mengubahnya. 

SIAPAKAH 
ENGKAU, 
TUHAN?

Pakailah saya untuk kemuliaan-Mu dan mengajak orang lain untuk mengikuti-Mu.

18
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Siapa yang saya ajak untuk mengikut Yesus?

Allah menyembuhkan Saulus dan dia mulai berkotbah dan mengajar tentang
Yesus di mana-pun dia pergi. Nama Saulus berubah menjadi Paulus. Dia

berkeliling dunia untuk memberitakan tentang Yesus, memberi kemuliaan
bagi Allah dan mengajar orang lain melakukan hal yang sama.

Suatu hari, Saulus (sebelum namanya diubah menjadi 
Paulus) sedang turun ke jalan. Tiba-tiba turun cahaya yang 
menyilaukan dari surga yang membuatnya jatuh tersungkur. 
Dan itu membutakannya. Kemudian Saulus mendengar sebuah 
suara, “ Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya Aku?” 
Saulus menangis, “Siapakah Engkau, Tuhan?” “Aku, Yesus 
Kristus yang engkau aniaya.” Paulus ketakutan dan gemetar. 
Selama 3 hari dia tidak bisa melihat.

Pakailah saya untuk kemuliaan-Mu dan mengajak orang lain untuk mengikuti-Mu.

19
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Dalam nama Yesus, 
saya berdoa. Amin.
Dalam nama Yesus, 
saya berdoa. Amin.

AYAT HAFALAN

Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan 
Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama 
di atas segala nama. –Filipi 2:9

Otorita�
      Bartimues seorang 
yang buta. Dia menjadi

   pengemis yang tinggal di pinggir 
jalan. Dia mengenal Yesus dan 
perbuatan-perbuatan-Nya yang 

ajaib. Dia mendengar bagaimana 
Yesus menyembuhkan orang sakit, 

si buta dan lainnya yang tidak 
bisa berjalan. Bartimeus 

                  menginginkan Yesus         
                 menyembuhkannya 

juga.

WOW! 
AJAIB!

AYO SEGERA BARTIMEUS, DIA MEMANGGILMU.

IMANMU TELAH 

MENYEMBUHKANMU.

20
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Yesus menjawab ketika Bartimeus menangis keras 
kepada-Nya, Dia pun akan menjawab kamu juga.

Orang-orang di sekitar Bartimeus tidak ramah. “Diamlah!” mereka 
berteriak. Tetapi Bartimeus tetap menangis keras. Yesus mendengarnya 
dan berkata, “ Bawa dia kemari.” Bartimeus melemparkan jubahnya 
dan lari mendapatkan Yesus. “Apa yang engkau mau?” Yesus bertanya. 
Bartimeus menjawab,”Saya ingin melihat.”

Bartimeus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan

orang-orang. Kamu dapat membayangkan betapa bahagianya

dia ketika hal yang pertama dia lihat adalah wajah Yesus.

YESUS 

MENAKJUBKAN!

SAYA DAPAT 
MELIHAT MU 

YESUS !!

21
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Anugerah Allahlah yang menjadikan  
saya anak-anak  yang dikasihi-Nya.

Berkat mengikuti ketaatan.

Kita mengasihi orang  
yang mengasihi kita.

Yesus menghendaki kita  
mengampuni orang lain dan  
tidak menyimpan dendam.

Kita seharusnya memuji Allah  
hanya pada saat kita bahagia.

Ketika kita mengikut Yesus, Dia  
menjadikan kita menyerupai-Nya.

Roh Kudus adalah Penuntun kita.

Yesus tidak punya waktu  
untuk anak-anak.

Allah hanya memakai orang  
dewasa untuk menceritakan  
tentang Yesus kepada orang lain.

Segala kuasa di surga dan  
di bumi adalah milik Allah.

Doa adalah kuasa sebab di  
sana ada dalam nama Yesus.

Allah mendengar-ku  
ketika saya berdoa.

  4. LINGKARI BENAR ATAU SALAH SEBAGAI JAWABAN.

BENAR  SALAH

BENAR    SALAH

BENAR    SALAH

BENAR    SALAH

BENAR    SALAH

BENAR    SALAH

BENAR    SALAH

BENAR    SALAH

BENAR    SALAH

BENAR    SALAH

BENAR    SALAH

BENAR    SALAH

Langkah – langkah tindakan

1. PELAJARI LAGI PERJANJIAN PENDOA
2. DOAKAN PERJANJIAN PENDOA SELAMA 40 HARI

3. HAFALKAN AYAT-AYAT ALKITAB

22
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Langkah  1   Doakan doa ini bagi dirimu sendiri setiap 
hari selama 10 hari.

Langkah  2   Selagi kamu berdoa, mintalah Yesus untuk 
menunjukkan kepadamu siapa yang Dia 
mungkin minta kamu mengajaknya berdoa 
untuk perjanjian doa.

Langkah  3   Undanglah orang tersebut  berdoa untuk 
perjanjian doa bagimu selama 40 hari 
seperti kamu mendoakan mereka.  
Mungkin itu temanmu, mamamu,  
ayahmu, saudaramu, kakekmu,  
guru atau pendetamu.

Langkah  4   Ceritakan kepada partner doamu bagaimana 
Allah menjawab doa-doamu. Kamu dapat 
menulisnya atau menggambarnya.

Langkah  5   Hafalkan ayat Alkitab yang diminta. 

Langkah  6   Ceritakan tentang Yesus kepada orang lain 

Langkah  7   Ulangi tahap-tahap di atas bersama partner 
yang baru sehingga kamu dapat mengikut 
Yesus bersama-sama. 

Nama saya: 
___________________________
dan hari ini saya mulai berdoa 
Perjanjian Doa Anak-anak.

Tanggal: ______________

Partner Doa Perjanjian Saya
__________________  ________
Nama    Tanggal 

__________________  ________
Nama    Tanggal 

__________________  ________
Nama    Tanggal 

Untuk Anak-anakPERJANJIAN PENDOA
Bagaimana berdoa
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Anugerah  Bapa di Surga terima kasih 
untuk kasih Mu kepada saya dan 
menjadikan ku anak-anak Mu.

Kasih   Tolong saya untuk mengasihi dan 
mentaati Mu.

Belaskasih  Tolong saya mengasihi orang lain 
seperti Engkau mengasihi saya.

Pertobatan   Ampuni dosa-dosa saya. Jadikan 
kubersih.

Penyembahan  Saya akan memuji Mu dengan 
segenap hati ku!

Komitmen  Yesus, saya mau mengikuti Mu 
sebagai Tuhan ku. Ubahlah saya 
sesuai kehendak Mu.

Bergantung  Penuhi saya dengan Roh Kudus 
Mu. Saya ingin mengenal rencana 
Mu untuk saya. 

Pengaruh  Jadikan ku alat untuk kebenaran 
Mu, anugerah Mu dan keadilan Mu. 

Pemuridan  Pakai saya untuk kemuliaan Mu 
dan untuk mengundang orang lain 
untuk mengikuti Mu.

Otoritas  Dalam nama Yesus, saya berdoa. 
Amin.
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