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Johanes 15:9 Aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi Aku. Hendaklah
kamu tetap hidup sebagai orang yang Aku kasihi.

Yesaya 43:1 Hai Israel, demikianlah firman TUHAN yang telah menciptakan
kamu,  “Janganlah  takut!  Aku  akan  menyelamatkan  kamu.  Aku  telah
memanggil kamu dengan nama kamu, kamu milik-Ku.

Yeremia 1:5 “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,  dan
sebelum engkau  dilahirkan,  aku  sudah  memilih  dan  melantik  engkau
menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.”

Johanes  15:16 Kamu tidak memilih Aku. Akulah yang memilih kamu dan
menugaskan  kamu supaya  pergi  dan  berbuah  lebat,  buah  yang  akan
tahan. Dengan demikian Bapa akan mengabulkan apa sahaja yang kamu
minta daripada-Nya demi nama-Ku.

3  Johanes  1:2 berdoa semoga semuanya baik dengan kamu, dan semoga
kamu sihat, seperti jiwamu pun sihat.

Yesaya 43:4 Aku akan menyerahkan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa
kamu, kerana kamu berharga bagi-Ku, dan kerana Aku mengasihi serta
mengendahkan kamu.

Yeremia 31:3 dari jauh Aku menampakkan diri kepada mereka. Hai umat
Israel, sejak dahulu Aku selalu mengasihi kamu, dan untuk seterusnya
Aku akan menunjukkan bahawa Aku selalu mengasihi kamu.

Hosea 11:8  Hai  Israel,  Aku  tidak  mungkin  menolak  kamu;  Aku  tidak
mungkin  meninggalkan  kamu.  Mungkinkah  Aku  membinasakan  kamu
seperti Adma, atau menghukum kamu seperti Zeboim? Aku tidak sampai
hati berbuat demikian. Kasih-Ku bagi kamu terlalu besar.

Johanes  3:16 Jehovah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia
memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepada Anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal.

Yesaya  49:15,16  Oleh  itu  TUHAN  menjawab,  “Dapatkah  seorang  ibu
melupakan bayinya, atau tidak mengasihi anak kandungnya? Sekalipun
ibu  melupakan  anak,  Aku  tidak  akan  melupakan  kamu.  16  Hai
Yerusalem,  Aku  tidak  akan  melupakan  kamu!  Aku  telah  menuliskan
nama kamu pada tapak tangan-Ku.

Yesaya 41:13 Akulah TUHAN, Jehovah kamu; Aku menguatkan kamu dan
berfirman, ‘Jangan takut, Aku akan menolong kamu.’ ”

Matius 28:20 Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah Aku perintahkan.
Ingatlah, Aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman.''

Johanes  14:1  Yesus  berkata  kepada  mereka,  "Janganlah  kamu  risau.
Percayalah kepada Jehovah dan percayalah kepada-Ku juga.



Yesaya  41:14  TUHAN  berfirman,  “Walaupun  kamu  kecil  dan  lemah,  hai
Israel,  jangan  takut,  Aku  akan  menolong  kamu.  Aku,  Jehovah  Israel,
Jehovah yang suci, Akulah yang menyelamatkan kamu.

Yesaya  43:2  Apabila  kamu  menyeberangi  laut  yang  dalam,  Aku  akan
menyertai kamu; kamu tidak akan tenggelam dalam kesusahan. Apabila
kamu  melalui  api,  kamu  tidak  akan  terbakar;  kamu  tidak  akan
dicelakakan oleh cubaan yang berat.

Mazmur  23:1-6  Mazmur  Daud.  TUHAN  ialah  gembalaku;  aku  tidak
kekurangan apa-apa. 2 Dia membaringkan aku di padang rumput yang
hijau  dan  membimbing  aku  ke  air  yang  tenang.  3  Dia  memberi  aku
kekuatan baru. Dia membimbing aku di jalan yang benar, sebagaimana
yang dijanjikan-Nya. 4 Walaupun aku melalui tempat yang gelap gelita,
aku tidak akan takut, ya TUHAN, kerana Engkau menyertai aku. Engkau
melindungi  aku dengan tongkat  dan gada-Mu.  5  Engkau menyediakan
jamuan untukku, di hadapan semua musuhku; Engkau menyambut aku
sebagai tetamu yang dihormati dan mengisi cawanku hingga penuh. 6
Aku tahu Engkau baik kepadaku dan mengasihi  aku seumur hidupku;
rumah-Mu akan menjadi rumahku sepanjang hidupku.

Johanes 14:27 Kesejahteraan Aku tinggalkan dengan kamu; kesejahteraan-
Ku  sendiri  yang  Aku  berikan  kepada  kamu.  Kesejahteraan  yang  Aku
berikan  kepada  kamu  bukan  seperti  yang  diberikan  oleh  dunia.
Janganlah kamu risau dan janganlah takut.

Filipi  4:7  Kesejahteraan  daripada Jehovah  yang  tidak  mungkin  difahami
oleh manusia, akan menjaga hati dan fikiran kamu, kerana kamu sudah
bersatu dengan Kristus Yesus.

Amsal  3:24  Kamu  akan  tidur  tanpa  berasa  takut,  dan  tidur  nyenyak
sepanjang malam.

Mazmur 4:9 Maka aku berbaring dan tidur dengan tenteram; Engkau sahaja,
ya TUHAN, yang memelihara aku dengan aman.

Mazmur 33:18 TUHAN memerhatikan mereka yang mentaati-Nya, mereka
yang mengharapkan kasih-Nya.

Roma 5:2  Yesus  membolehkan  kita  mengalami  rahmat  Jehovah,  kerana
kita percaya kepada Yesus dan sekarang kita menghayati rahmat itu.
Oleh  itu,  kita  membanggakan harapan  untuk  beroleh  bahagian dalam
kemuliaan Jehovah.

Yesaya 55:12 Kamu akan meninggalkan Babel dengan sukacita, kamu akan
dipimpin keluar dari kota itu dengan kedamaian. Gunung dan bukit akan
bernyanyi  dengan  gembira,  semua  pokok  di  padang  akan  bertepuk
tangan.

Johanes  16:22 Demikianlah halnya dengan kamu:  Sekarang kamu susah
hati,  tetapi  Aku  akan  berjumpa  lagi  dengan  kamu.  Hati  kamu  akan
dipenuhi kegembiraan yang tidak dapat diambil oleh sesiapa pun.



Lukas 12:9  Tetapi  sesiapa  yang  tidak  mengaku  dirinya  pengikut-Ku  di
hadapan umum, akan tidak diakui juga oleh Anak Manusia di hadapan
malaikat-malaikat Jehovah.

Matius 10:30 Rambut di kepala kamu pun sudah dihitung semuanya.
Yesaya  54:10  Biarpun  gunung  dan  bukit  runtuh,  tetapi  Aku  tidak  akan

berhenti  mengasihi  kamu;  Aku  akan  menepati  perjanjian  damai-Ku.”
Demikianlah firman TUHAN yang mengasihi kamu.

Matius  11:28-30 Marilah  kepada-Ku,  hai  kamu semua yang  lelah  kerana
memikul  beban  yang  berat;  Aku  akan  membebaskan  kamu  daripada
beban kamu. 29 Ikutlah perintah-Ku dan terimalah ajaran-Ku, kerana Aku
ini lemah lembut dan rendah hati; kamu akan mendapat kesejahteraan.
30 Perintah yang Aku berikan kepada kamu mudah diturut, dan beban
yang Aku berikan mudah dipikul.''

Kidung  Agung 2:10  Kekasihku  berkata-kata  kepadaku.  Marilah,  hai
sayangku, marilah jelitaku, marilah.

Hosea 2:14,19-21 Aku akan memulangkan ladang anggur yang dimilikinya
dahulu dan menjadikan Lembah Kesusahan suatu pintu harapan. Di sana
dia akan menyambut Aku seperti pada masa mudanya, apabila dia baru
keluar dari Mesir. 19 Aku akan menepati janji-Ku dan menjadikan engkau
milik-Ku, dan engkau akan mengakui Aku sebagai TUHAN. 20-21 Pada
masa  itu,  Aku  akan  menjawab  doa-doa  umat-Ku  Israel.  Aku  akan
menurunkan hujan ke atas bumi, dan bumi akan menghasilkan gandum,
anggur, dan zaitun.

Keluaran 3:14  Jehovah berfirman kepada Musa, “Aku adalah AKU. Inilah
yang mesti engkau katakan kepada mereka, ‘Dia yang menyebut diri-Nya
AKU sudah mengutus saya kepada kamu.’

Hosea 13:4 TUHAN berfirman, “Akulah TUHAN, Jehovah kamu yang telah
memimpin  kamu  keluar  dari  Mesir.  Kamu  tidak  mempunyai  Jehovah
selain Aku. Akulah satu-satunya penyelamat kamu.

Johanes  15:14 Kamu sahabat-sahabat-Ku, jika kamu melakukan apa yang
Aku perintahkan.

Wahyu  3:20  Dengarlah!  Aku  berdiri  di  depan  pintu  dan  mengetuk.  Jika
seseorang mendengar suara-Ku dan membuka pintu, Aku akan masuk ke
dalam rumahnya lalu makan bersama-sama dia dan dia makan bersama-
sama Aku.
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