
Ayat-ayat Alkitab untuk anak-anak



Dan kita berani menghadap
Allah, karena kita yakin Ia
mengabulkan doa kita, kalau
kita minta apa saja yang 
sesuai dengan kehendak-Nya. 
Karena kita tahu bahwa Ia
mendengarkan kita kalau kita
memohon kepada-Nya, maka
kita tahu juga bahwa Ia
memberikan kita apa yang 
kita minta daripada-Nya.

"Apabila kalian tetap bersatu
dengan Aku dan ajaran-Ku 
tinggal dalam hatimu, 
mintalah kepada Bapa apa
saja yang kalian mau; 
permintaanmu itu akan
dipenuhi. Apa saja yang kalian 
minta atas nama-Ku, akan
Kulakukan.” - Yesus (1 
Yohannes 5:14-15, Yohannes 
15:7, Yohannes 14:14)



Mintalah, maka kalian 
akan menerima. Carilah, 
maka kalian akan
mendapat. Ketuklah, 
maka pintu akan
dibukakan untukmu. 
Karena orang yang minta
akan menerima; orang 
yang mencari akan
mendapat; dan orang 
yang mengetuk, akan
dibukakan pintu.

Kita dapat menghadap
Allah dengan keberanian. 
Dan apa yang kita minta
daripada-Nya, kita
mendapatnya, karena
kita taat kepada
perintah-perintah-Nya 
dan melakukan apa yang 
menyenangkan hati-Nya. 
(Matius 7:7-8, 1 
Yohannes 3:21-22)



Janganlah khawatir
mengenai apa pun. 
Dalam segala hal, 
berdoalah dan ajukanlah
permintaanmu kepada
Allah. Apa yang kalian 
perlukan, 
beritahukanlah itu selalu
kepada Allah dengan
mengucap terima kasih. 
Maka sejahtera dari
Allah yang tidak
mungkin dapat
dimengerti manusia, 
akan menjaga hati dan 
pikiranmu yang sudah
bersatu dengan Kristus
Yesus. Allah, yang 
melimpah dengan
kekayaan dalam Kristus
Yesus, akan memenuhi
segala keperluanmu. 
(Filipi 4:6-7,19)



Ketahuilah bahwa
semua hal yang kamu
ikat di bumi ini, akan
diikat juga di surga. 
Dan semua yang kamu
lepaskan di bumi ini, 
akan dilepaskan juga di 
surga. Juga, Aku
berkata kepadamu, jika
ada dua orang di 
antara kamu yang 
sepakat tentang
sesuatu, dan kamu
berdoa untuk itu, itu
akan diberikan oleh 
Bapamu yang di surga. 
Hal ini benar karena
apabila dua atau tiga
orang berkumpul
dalam nama-Ku, Aku
ada di tengah-tengah
mereka. - Yesus
(Matius 18:18-20)
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