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Doa Untuk Buah Roh 

1. Dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah  hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa saya adalah gambaran KRISTUS YESUS oleh kerana itu saya mengampuni 

semua orang. 

 

2. Dalam namma TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah  hati dan minda saya untuk 

tahu bahwa saya dikasihi, oleh kerana itu saya mengasihi TUHAN dengan segenap 

hatiku, akal budiku, jiwaku dan  kekuatanku, Dan mengasihi sesama manusia seperti 

diriku sendiri. Dan mengasihi  murid-murid dalam KRISTUS seperti KRISTUS 

Mengasihi saya. 

 

3. Dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa saya adalah kebenaran dari YESUS KRISTUS dan kerana itu saya berlatih 

kebenaran dalam segala hal yang saya katakan dan lakukan. 

 

 

4. Dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa saya adalah gamabaran KRISTUS YESUS dan mempunyai  kedamaian dan 

sukacita yang lengkap dalam setiap  situasi. 

 

 

5. Dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa saya adalah gambaran KRISTUS YESUS dan mempunyai  kesabaran dan 

kemurahan. Dan saya akan bersabar  dan kemurahan kepada semua orang. 

 

 

6. Dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa saya adalah gambaran KRISTUS YESUS dan penuh dengan keibadahan dan 

oleh kerana itu saya penuh dengan kekagumn dan penghormatan akan TUHAN. 

 

 

7. Dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa saya adalah gambaran KRISTUS YESUS dan penuh dengan kebaikan dan oleh 

kerana itu saya lakukan  baik kepada semua orang.  
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8. Dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa saya adalah gambaran KRISTUS YESUS dan penuh dengan kesetiaan dan 

rendah hati dalam segala hal yang saya katakan dan lakukan.  

 

 

9. Dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa saya adalah gambaran KRISTUS YESUS dan penuh dengan kawal diri 

(Kontrol diri). Oleh kerana itu saya melatih kawal diri sepenuhnya dalam segala hal 

yang saya katakan dan lakukan. 

 

10. Dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa saya adalah gambaran KRISTUS YESUS dan penuh dengan pengetahuan dan 

saya merenung Firman TUHAN dalam segala hal yang saya katakana dan lakukan. 

 

11. Dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa saya adalah gambaran KRISTUS YESUS dan penuh dengan ketekunan dan 

saya tekun dalam segala hal yang saya lakukan. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melody
Typewriter
GRACEOFLIFE.COM


