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11 Perintah Dimana Semua Pengikut YESUS KRISTUS HARUS  

Mengetahuinya Dan Mematuhinya Serta Diberkati 

 

1. Yohanes 14:15 

Jikalau kamu mengasihi Aku, Kamu akan menuruti segala perintahKu. 

 

2. Matius 6:15 

Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan 

mengampuni kesalahanmu. 

 

3. 1 Yohanes 3:10 

Perintah untuk mengasihi 

Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis : setiap orang yang 

tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang 

siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 

 

4. Markus 16:17 

Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya:mereka akan mengusir 

setan-setan demi namaKu, mereka akan berbicara dalam Bahasa-bahasa 

yang baru bagi mereka. 

 

5. Galatia 6:3 

Sebab kalau seseorang menyangka, bahwa ia berarti, padahal sama sekali 

dia tidak berarti,  ia menipu dirinya sendiri. 

 

6. 1 Korintus 8:2 

Jika ada seseorang menyangka, bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, 

makai ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus 

dicapainya. 
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7. Yakobus 4:6 

Tetapi kasih karunia, yang dinugerahkanNya kepada kita, lebih besar dari 

pada itu. Karena itu Ia katakan : Allah menentang orang yang congkak, 

tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 

 

8. Yohanes 13:34 

Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling 

mengasihi. Bahwa kamu adalah murid-muridKu, yaitu jikalau kamu saling 

mengasihi; sama seperti Aku mengasihi kamu demikian pula kamu harus 

saling mengasihi. 

 

9. Yakobus 5:16 

Karena itu hendaklah kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan, 

supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar , bila dengan yakin didoakan, 

sangat besar kuasanya. 

 

10. Ibrani 13:17 

Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab 

mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus 

bertanggung jawab atasnya. Dengan  jalan itu mereka akan melakukannya 

dengan gembira, bukan dengan keluh kesah , sebab hal itu tidak membawa 

keuntungan bagimu. 

 

11. Yakobus 3:16 

Sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada 

kekacauan dan segala  macam perbuatan jahat. 
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