
Janji YESUS KRISTUS 

 

1. Wahyu 21:4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan 

maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, 

atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu Dia akan menghapus segala air mata dari mata saya, dan maut tidak 

akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita. 

Semua ini akan hilang selama-lamanya. Amen 

 

2. Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan TUHAN dan kebenarannya, maka 

semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk cari dahulu Kerajaan TUHAN atas segalanya, dan hidup kebenaran, dan Dia 

akan memberi segala keperluan saya. Amen 

 

3. 1 Petrus 5:7 Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, kerana Dia 

mengambil berat tentang kamu. 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret saya minta ampun kerana tidak serahkan segala 

kekuatiran saya kepada Engkau. Belas kasihanilah saya. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk serahkan segala kekuatiranku (namakan kekuatiran) kepada Mu. Engkau 

akan menunjukkan jalannya. 

 

4. Matius 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, 

Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu bahwa saya boleh cari kelegaan dalam YESUS KRISTUS dan tiada orang 

lain selain Engkau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Yakobus 1:2-4 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, 

apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, 

bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.Dan biarkanlah 

ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi 

sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret saya minta ampun kerana tidak menghitung semua 

kebahagiaan apabila saya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Belas kasihanilah 

saya. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk menghitung semua kebahagiaan, apabila saya jatuh ke dalam berbagai-bagai 

pencobaan, bahwa ujian terhadap imanku itu menghasilkan ketekunan. Dan 

biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya saya menjadi 

sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. 

 

6. Roma 12:2 Janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Tuhan membaharui 

cara kamu berfikir, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Tuhan – iaitu 

apa yang baik dan yang menyenangkan hatiNya, serta yang sempurna. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tidak mengikut kelakuan dan kebiasaan dunia ini tetapi biarkanlah Tuhan 

membaharui saya dengan menukarkan cara saya befikir. Saya akan mempelajari 

kehendak Tuhan untuk saya, iaitu yang baik, berkenaan dan sempurna. 

 

7. Matius 6:34 Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari 

besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk 

sehari." 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret saya minta ampun kerana saya kuatir dan tidak 

percaya akan Engkau. Belas kasihanilah saya. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu bahwa YESUS KRISTUS tidak akan membiarkan dan tidak akan 

meninggalkan saya. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Roma 10:17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh 

firman Kristus. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk mendengar firman Tuhan setiap hari. Sebab iman datang daripada 

pendengaran. 

 

9. Yesaya 41:10 janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah 

bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan 

menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku 

yang membawa kemenangan. 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret saya minta ampun kerana tidak percaya dan tidak 

bergantung kepada Engkau, belas kasihanilah saya. 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret jadikanlah minda dan hati saya untuk percaya, 

mencari and bergantung kepada Engkau untuk segalanya Tuhan, kerana di situlah 

ada hidup dalam Mu. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah roh ketakutan keluar 

dari saya dan jangan kembali lagi. Jika kamu kembali kamu akan di bakar dengan 

darah YESUS yang suci, yang melindungi saya. YESUS KRISTUS ada didalam saya 

dan saya tidak akan bimbang, kerana YESUS KRISTUS adalah Tuhanku dan Dia akan 

meneguhkan dan memimpin saya. Dan saya di sebelah tangan kanan-Nya dan tidak 

ada yang membahayakan saya. 

 

Saya menerima kekuatan-Mu dan kenyakinan YESUS melalui Firman Mu. 

 

10. Filipi 4:8 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang 

mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang 

sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah 

semuanya itu. 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret saya minta ampun kerana membiarkan diri saya 

memikir perkara yang tidak berguna yang telah mencuri kedamaian, kesukacitaan 

dan kebenaran dari saya. Belas kasihanilah saya. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah minda yang menipu, 

minda yang kekeliruan dan minda yang dikawal oleh iblis angkat tangan kamu 

daripada saya, keluar dan jangan kembali lagi. Jika kamu kembali kamu akan di 

bakar dengan darah YESUS KRISTUS yang suci, yang menlindungi saya. 

 



Saya menerima kebenaran sekarang juga dari YESUS KRISTUS, saya menerima 

kedamaian sekarang juga dari YESUS KRISTUS dan kesukacitaan sekarang juga dari 

YESUS KRISTUS, untuk berada dalam Kerajaan Tuhan. YESUS jadikanlah saya untuk 

megatasi pikiran dengan benar, mulia, adil, suci, indah, dan mengagumkan. Fikir 

perkara yang baik dan layak dipuji. 

 

11.  2 Timotius 1:7 Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, 

melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan akal fikiran . 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu Tuhan tidak memberi saya roh ketakutan dan roh malu, tetapi roh yang 

membangkitkan kekuatan, kasih dan berdisiplin diri sendiri. 

 

12.  2 Korintus 7:10 Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan 

pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, 

tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu dukacita Tuhan mahu saya mengalami untuk menjauhkan saya dari dosa 

dan  hasil dalam keselamatan.T idak ada penyesalan untuk dukacita. Tapi dukacita 

duniawi,yang tidak memiliki pertobatan,hasil dalam kematian rohani. 

 

13. Mazmur 30:5 (30-6) Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia 

murah hati; sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-

sorai. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu Ia murka tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada 

tangisan tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. 

 

14.  2 Korintus 12:10 Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di 

dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan 

oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu kasih karunia YESUS KRISTUS adalah mencukupi untuk saya dan dalam 

kelemahan saya adalah kekuatan dari YESUS KRISTUS yang sempurna. 

 

 

 

 

 



15.  1 Petrus 1:13 Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah 

pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan 

kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak 

yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu 

kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh 

hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab 

ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk berfikir dengan jelas dan berlatih untuk mengawal diri saya. Untuk melihat 

keselamatan yang akan datang kepada saya, apabila YESUS KRISTUS menyatakan di 

dunia ini. Jadi saya mesti hidup sebagai anak Tuhan yang taat. Bukan dengan cara 

hidup lama saya yang memenuhi kehendak diri saya sendiri. Saya tidak tahu apa-

apa lebih baik yang dijangkakan. Tapi sekarang saya mesti menjadi suci dalam 

segala apa yang saya lalukan, sebagai mana Tuhan telah memilih saya dengan suci. 

Sebab Firman Tuhan berkata,” Hendak kamu suci kerana Aku suci.” Amen. 

 

16.  Mazmur 40:3 Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa; 

Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk ingat bahwa Tuhan YESUS KRISTUS mengangkat saya dari lubang 

keputusasaan dan keluar dari lumpur. Dia menempatkan kakiku di atas tanah yang 

kukuh dan menstabil saat aku berjalan bersama. 

 

17.  Roma 15:13 Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan 

segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan 

Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk berdoa bahwa YESUS KRISTUS, sumber harapan, akan memenuhi saya 

sepenuhnya dengan kesukacitaan dan kedamaian sebab kepercayaan saya ada 

didalam-Nya. Maka saya akan melimpah dengan kenyakinan, harapan melalui kuasa 

Roh Kudus. Amen. 

 

18.  Roma 13:14 Tetapi biarlah Tuhan YESUS KRISTUS menjadi pelindung kamu. 

Janganlah turuti tabiat manusia berdosa untuk memuaskan hawa nafsu. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk menutupi diri saya sendiri dengan hadirat Tuhan YESUS KRISTUS, dan jangan 

membiarkan diri saya memikirkan tentang cara-cara untuk menikmati keinginan 

saya sendiri. 

 



19.  Filipi 4:4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: 

Bersukacitalah! 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret saya minta ampun kerana tidak bersukacita selalu. 

Belas kasihanilah saya. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya menerima kesukacitaanMu, yang 

kesukacita saya akan menjadi sepenuhnya. Amen 

 

20.  Mazmur 9:10 Tuhan adalah pernaungan bagi orang yang ditindas, tempat 

perlindungan pada masa kesusahan 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu bahwa Tuhan adalah perlindungan untuk tertindas (kesesakan), dan 

tempat perlindungan pada masa kesusahan. 

 

21.  Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan 

membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan 

mempunyainya dalam segala kelimpahan. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu bahwa Iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan 

membinasakan tetapi YESUS KRISTUS datang untuk memberi mereka mempunyai 

hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 

 

22.  Yesaya 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat 

kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan 

kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan 

dan tidak menjadi lelah. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu bahwa orang-orang yang percaya dalam Tuhan akan mendapat 

kekuatan baru, mereka akan terbang tinggi bagai rajawali dengan kekuatan 

sayapnya, mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan 

tidak menjadi lelah. Amen. 

 

23.  Mazmur 23:4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak 

takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang 

menghibur aku. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah hati dan minda saya 

untuk tahu, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut, 

sebab YESUS KRISTUS besertaku. Gada-Mu dan tongkat-Mu dan menghibur Aku. 



24.  Amsal 3:5-6 Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan 

bergantung kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah akan Tuhan dalam segala 

perbuatanmu, dan Dia akan menunjukkan cara hidup yang baik kepadamu. 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret saya minta ampun kerana tidak percaya dan tidak 

mengakui Engkau dengan segenap hatiku dan dalam segala perbuatanku. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS saya perintah hati dan minda saya untuk percaya 

dalam YESUS KRISTUS dari Nazaret dan mengakui Dia dalam segala perbuatanku 

dan Dia akan menunjukkan cara hidup yang baik kepadaku. 

 

25.  1 Korintus 10:13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-

pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab TUHAN setia 

dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui 

kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan 

ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa pencobaan dalam hidupku tiada berbeza daripada orang yang 

mengalaminya. Dan YESUS KRISTUS adalah setia. Dia tidak akan membiarkan 

pencobaan melebihi aku. Pada waktu aku dicobai Dia akan memberikan kepadadku 

jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. 

 

26.  Ibrani 11:6 Tampa iman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. 

Orang yang datang kepada Tuhan mesti percaya bahawa Tuhan wujud, dan 

bahawa Tuhan menganugerahi orang yang mencariNya. 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret saya minta ampun kerana tidak memiliki iman dalam 

Mu. Belas kasihanilah saya. Dalam nama YESUS KRISTUS saya menerima iman yang 

telah Engkau bagi kepadaku. Saya perintah hati dan minda saya untuk tahu bahwa 

YESUS adalah hidup dan Dia akan menganugerahkan orang yang mencari-Nya. 

27.  Mazmur 30:12 Engkau telah mengubah kedukaanku menjadi tarian gembira 

;Engkau telah mengambil kesedihanku dan meliputi aku dengan 

kegembiraan. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa Dia akan mengubah kedukaanku menjadi tarian gembira dan Dia akan 

mengambil kesedihanku dan meliputi aku dengan kegembiraan. 

Amen. 

 

 

 



28.  Mazmur 3:4 Tetapi Engkau, TUHAN, adalah perisai yang melindungi aku, 

Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa Engkau, O Tuhan, adalah perisai pelindungku, Engkau adalah kemuliaanku, 

Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Amen. 

 

29.  Yesaya 20:3 Engkau, TUHAN, memberikan kedamaian dan kesejahteraan 

kepada orang yang teguh hati, kerana mereka percaya kepada Mu. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS saya perintah hati dan minda saya untuk tahu 

bahwa Dia akan memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada orang yang 

percaya kepada Dia dan mereka yang pemikirannya tetap kepada Dia. 

 

30.  Mazmur 34:18-19 Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka TUHAN 

mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. TUHAN itu 

dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-

orang yang remuk jiwanya. 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret saya minta ampun atas segala perbuatanku dan 

meminta belas kasihan kepadaMu, Tuhan. Ampunilah aku YESUS kerana tidak 

mencari Engkau dan jalan Mu. Jadikanlah aku YESUS, untuk mengikut jalan Mu dan 

menyangkal diriku. Bahawa Engkaulah Penebusku, Jurusematku, Rajaku, Guruku 

dan TUHANku. 

 

YESUS, Engkau yang dapat melepaskan aku dari semua masalahku, belas 

kasihanilah saya. 

 

Didalam nama YESUS saya perintah segala rencana dan pekerjaan Iblis terhadap 

kehidupan saya untuk hampuskan sekarang juga. Didalam nama YESUS saya 

perintah segala kuasa gelap yang ingin merampas terhadap nyawa saya keluar 

sekarang dan jangan kembali lagi. Jika engkau kembali engkau akan dibakar dengan 

darah YESUS KRISTUS yang suci yang telah melindungi saya. 

 

Didalam nama YESUS saya perintah hati dan minda saya untuk mencari YESUS 

KRISTUS dari Nazaret dan jalan-Nya. 

 

Saya menerima kedamaian yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan 

pikiranku dalam Kristus Yesus. 

 

 

 



31.  Filipi 4:6 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi 

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada TUHAN dalam doa dan 

permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera TUHAN, yang 

melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus 

Yesus. 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret saya minta ampun kerana kuatir dalam segala situasi 

dan tidak menyatakan segala keinginanku kepada Tuhan dengan ucapan syukur 

melalui doa dan permohonan. Belas kasihanilah saya O Tuhan. 

 

YESUS KRISTUS dari Nazaret jadikanlah saya untuk datang kepada Mu dalam doa 

dan permohonan dalam segala situasi, dengan ucapan syukur yang membuat saya 

mengenal Engkau lebih lagi. 

 

Didalam nama YESUS KRISTUS dari Nazaret saya perintah roh kegelisahan keluar 

sekarang dan jangan kembali lagi. Jika kamu kembali lagi kamu akan dibakar 

dengan darah YESUS KRISTUS yang suci yang telah melindungi saya. 

 

Saya menerima damai sejahtera TUHAN, yang melampaui segala akal, akan 

memelihara hati dan pikiranku dalam KRISTUS YESUS. 


