
MENGIKUTI YESUS BERSAMA-SAMA
theprayercovenant.org/children

Untuk Anak-anakPERJANJIAN PENDOA

 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.



Perumpamaan tentang domba yang hilang  Lukas 15:1-7 | 
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
Cerita tentang Abraham  Kejadian 12:1-5 | 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
Orang Samaria yang baik hati  Lukas 10:25-37 | Inilah 
perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah 
mengasihi kamu. –Yohanes 15:12
Perumpamaan tentang pengampunan  Matius 18:21-35 | 
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku 
dari dosaku! –Mazmur 51:2
Cerita Natal  Lukas 2:1-20 | Aku mau bersyukur kepada TUHAN 
dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu 
yang ajaib. –Mazmur 9:1
Petrus bukan orang yang sempurna  Lukas 22:54-62 | Setiap 
orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul 
salibnya setiap hari dan mengikut Aku. –Lukas 9:23
Penghibur  Yohanes 14:15-31 | Hendaklah kamu penuh dengan 
Roh. –Efesus 5:18b
Tuhan Yesus dan anak-anak  Matius 18:1-6 | Kita telah melihat 
kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai 
Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. –Yohanes 1:14
Saul dari Tarsus menjadi Paulus  Kisah Para Rasul 9:1-22 | 
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah 
mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. –Matius 28:19
Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus  Markus 10:46-52 
| Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan 
kepada-Nya nama di atas segala nama. –Filipi 2:9

©
20

19
 T

he
 P

ra
ye

r C
ov

en
an

t I
nc

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed

AYAT HAFALAN


