
Buku saku Ayat-ayat yang Penting 

Firman Allah 

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

firman Kristus. 

 Matius 4:4 – Tetapi Yesus menjawab: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan 

dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.” 

 Mazmur 119:11—Dalam Hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku 

jangan berdosa terhadap Engkau. 

 Mazmur 1:2—Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang 

merenungkan Taurat itu siang dan malam. 

 Ibrani 4:12a—Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada 

pedang bermata dua manapun. 

 2Timotius 2:15—Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah 

sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang 

memberitakan perkataan kebenaran itu. 

 2Timotius 3:16—Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang 

bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk 

memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 

 Matius 24:35—Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak 

akan berlalu.  

 Yohanes 8:31b-32—Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-

benar adalah murid-Ku. (32) Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan 

kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 

Kasih Tuhan / Keselamatan 

 Roma 8:38-39— Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik 

kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik 

ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa 

yang akan datang atau kekuatan-kekuatan lainnya; (39) baik hal-hal yang 

di langit, maupun hal-hal yang di dalam bumi atau apa saja yang lain, 



semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita, seperti yang sudah 

ditunjukkan-Nya melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. 

 Yohanes 3:16 – Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga 

Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang 

yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 

kekal. 

 Efesus 2:8-9— Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan 

kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu 

bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Jadi, tidak ada 

seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. 

 Yohanes 11:25-26a— Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan 

orang mati,” kata Yesus “Orang yang percaya kepada-Ku akan hidup, 

walaupun ia sudah mati. (26) Dan orang hidup yang percaya kepada-Ku, 

selama-lamanya tidak akan mati. Percayakah engkau akan hal itu?” 

Roh Kudus 

 KPR 1:8a   — Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun 

ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 

seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.  

 Yohanes 14:26 — Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus 

oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu 

kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah 

Kukatakan kepadamu.  

 Yohanes 15:26 — Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, 

yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. 

 Galatia 5:22–23a —Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai 

sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, (23a) 

kelemahlembutan, penguasaan diri.  

 KPR 2:17— Akan terjadi pada hari-hari terakhir--demikianlah firman 

Allah--bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; 

maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan 



teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-

orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 

Doa/Pujian 

 Matius 7:7-8—Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka 

kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.  

Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang 

mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu 

dibukakan. 

 Yohanes 14:14—Jika kamu meminta sesuatu kepadaKu dalam namaKu, 

Aku akan melakukannya. 

 Mazmur 34:2 – Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu; puji-

pujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku. 

 Mazmur 100:4 – Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian 

syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah 

kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. 

 1Tesalonika 5:17 - Tetaplah berdoa. 

Berkomunikasi dengan Tuhan   

 Amsal 3:5-6 — Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan 

janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. (6) Dalam segala 

jalanmu, akuilah dia, dan dia akan meluruskan jalanmu. 

 Matius 7:20—Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. 

 Mazmur 119:105–Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi 

jalanku. 

Kebaikan 

 Yohanes 15:12 – Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, 

seperti Aku telah mengasihi kamu. 

 Matius 7:12 – Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat 

kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh 

hukum Taurat dan kitab para nabi. 



 1Yohanes 4:7 – Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling 

mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang 

mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.  

 Matius 22:37-40—Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, 

dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 

segenap akal budimu.(38) Itulah hukum yang terutama dan yang 

pertama.(39) Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: 

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.(40) Pada kedua 

hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." 

 

Witnessing 

 Markus 16:15— Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah Kabar Baik dari 

Allah itu kepada seluruh umat manusia. 

 Yohanes 12:32— Lalu Yesus berkata kepada mereka, ..."Tetapi Aku ini, 

kalau Aku sudah ditinggikan di atas bumi, Aku akan menarik semua 

orang kepada-Ku." 

 Matius 4:19— Yesus berkata kepada mereka, “Mari ikutlah Aku. Aku akan 

mengajar kalian menjala orang.” 

 Daniel 12:3— Para pemimpin yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya 

langit. Dan mereka yang telah mengajar banyak orang untuk melakukan 

apa yang baik dan adil, akan bersinar seperti bintang-bintang untuk 

selama-lamanya.” 

Mengatasi Masalah 

 Ibrani 12:1b— Nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak 

sekali saksi! Sebab itu, marilah kita membuang semua yang 

memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah 

kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. 

 Jesaja 40:31— Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, akan mendapat 

kekuatan baru. Mereka seperti burung rajawali yang terbang tinggi 

dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, 

mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. 



 Roma 8:28— Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal, sehingga 

menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan 

yang dipanggil-Nya sesuai dengan rencana-Nya. 

 1 Korintus 10:13— Setiap cobaan yang Saudara alami adalah cobaan yang 

lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janji-Nya. Ia tidak akan 

membiarkan Saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu 

Saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk 

menjadi kuat supaya Saudara dapat bertahan. 

 2 Korintus 1:4— Ia menguatkan batin kami dalam setiap kesukaran yang 

kami alami, supaya dengan kekuatan yang kami terima dari Allah itu, 

kami pun dapat menguatkan batin semua orang yang dalam kesusahan. 

Melayani Tuhan  

 Kolose 3:2— Arahkan pikiranmu pada hal-hal yang di situ, jangan pada 

hal-hal yang di dunia.  

 Matius 6:20-21— Kumpulkanlah harta di surga, di mana rayap dan karat 

tidak merusaknya, dan pencuri tidak datang mencurinya. (21) Karena di 

mana hartamu, di situ juga hatimu! 

 Filipi 3:13-14—Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa 

aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa 

yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di 

hadapanku, (14) dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh 

hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 

 Matius 6:10— Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi 

dan kehendak-Mu ditaati seperti di surga. 

 Mazmur 143:10— Ajarilah aku melakukan kehendak-Mu, sebab 

Engkaulah Allahku. Engkau baik hati, dan akan membimbing aku di jalan 

yang rata. 

 Yohanes 13:17— Kalau kalian sudah tahu semuanya ini, bahagialah kalian 

jika melakukannya. 

 Yohanes 15:14— Kalian adalah sahabat-sahabat-Ku, kalau kalian 

melakukan apa yang Kuperintahkan kepadamu. 


