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Kejadian 20:6 Jehovah menjawab dalam mimpi itu, “Ya, Aku tahu bahawa 
engkau melakukannya dengan hati nurani yang bersih; oleh itu Aku 
sudah mencegah engkau daripada berdosa terhadap Aku dan tidak 
membiarkan engkau menjamah wanita itu.

Keluaran 35:21,26 dan setiap orang yang tergerak hatinya membawa 
persembahan kepada TUHAN untuk membuat Khemah TUHAN. Mereka 
membawa semua barang yang diperlukan untuk ibadat dan untuk 
membuat pakaian imam. 26 Mereka juga memintal benang daripada bulu
kambing.

Bilangan 10:35 Setiap kali Tabut Perjanjian TUHAN itu dipikul ketika 
berangkat, Musa berkata, “Bangkitlah, ya TUHAN, cerai-beraikanlah 
musuh-Mu dan biarlah orang yang membenci Engkau melarikan diri!”

Ulangan 2:25 Mulai hari ini Aku akan menyebabkan bangsa-bangsa di mana 
sahaja, takut kepada kamu. Setiap orang akan gementar kerana 
ketakutan apabila mendengar nama kamu disebut.’ ”

Ulangan 9:3 Tetapi sekarang kamu akan melihat sendiri bahawa TUHAN, 
Jehovah kamu akan mendahului kamu seperti api yang menyala. Dia 
akan mengalahkan mereka sedang kamu bergerak maju, supaya kamu 
boleh mengusir dan membinasakan mereka dengan cepat, seperti yang 
dijanjikan-Nya.

Yosua 2:9 dan berkata kepada mereka, “Aku tahu bahawa TUHAN telah 
memberikan tanah ini kepada kamu. Semua orang di negeri ini takut 
kepada kamu.

1 Samuel 17:48,50 Goliat mula maju mendekati Daud, lalu Daud berlari 
dengan cepat ke arah barisan orang Filistin untuk melawan dia. 50 
Demikianlah tanpa pedang, Daud mengalahkan Goliat dan membunuhnya
dengan ali-ali dan batu.

Ester 8:17 Di tiap-tiap kota dan wilayah, di mana sahaja titah raja itu 
dibacakan, orang Yahudi bersukacita, bergembira, dan berpesta. Bahkan
banyak orang menjadi warga bangsa Yahudi kerana mereka takut 
terhadap bangsa itu.

Ayub 29:14 Tindakanku jujur tanpa cela; aku tegakkan keadilan sentiasa.
Amsal 13:11 Kekayaan yang diperoleh dengan mudah, cepat habis, tetapi 

harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah.
Amsal 13:22 Orang baik akan mewariskan hartanya kepada anak cucu, 



sedangkan harta orang berdosa diwarisi oleh orang yang lurus hati.
Amsal 22:22,23 Jangan perdaya orang miskin kerana mereka miskin, dan 

jangan tipu mereka di mahkamah. 23 TUHAN akan membela mereka, dan
mencabut nyawa orang yang menindas mereka.

Yesaya 35:8 Di sana akan ada lebuh raya, yang disebut “Jalan Menuju 
Penyelamatan.” Orang berdosa tidak akan lalu di sana, orang bodoh 
tidak akan menyesatkan orang yang melaluinya.

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.

Yesaya 49:25 TUHAN menjawab, “Itulah yang akan berlaku. Tawanan akan 
dirampas dari tangan askar, dan jarahan akan direbut daripada orang 
kejam. Aku akan melawan orang yang melawan kamu, dan Aku akan 
menyelamatkan anak-anak kamu.

Yesaya 54:17 Tetapi tiada senjata yang dapat mencederakan kamu; semua 
tuduhan terhadap kamu akan kamu buktikan salah. Aku akan membela 
hamba-hamba-Ku, serta memberi mereka kemenangan.” Demikianlah 
firman TUHAN.

Yesaya 59:17,19 Dia memakai keadilan sebagai baju zirah dan 
penyelamatan sebagai topi besi. Dia bertekad untuk memulihkan 
keadaan dan membalas ketidakadilan. 19 Dari timur ke barat, tiap-tiap 
orang takut akan keagungan dan kuasa-Nya. Dia akan datang seperti air 
sungai yang deras dan seperti angin yang kuat.

Yesaya 61:10 Yerusalem bersukacita kerana hal yang telah dilakukan 
TUHAN. Keadaan Yerusalem seperti seorang pengantin yang memakai 
perhiasan serba indah. Begitulah Jehovah mengenakan keselamatan dan
kemenangan pada Yerusalem.

Yehezkiel 22:30 Aku mencari seorang yang dapat membina tembok, yang 
dapat berdiri di bahagian tembok yang sudah roboh untuk 
mempertahankan negeri ketika Aku hendak memusnahkannya kerana 
Aku murka, tetapi tidak seorang pun Aku temui.

Yehezkiel 45:8 Tanah itu akan menjadi milik penguasa yang memerintah di 
Israel, supaya dia tidak menindas rakyat, tetapi membiarkan tanah yang 
selebihnya menjadi milik suku-suku Israel.

Daniel 4:16 Selama tujuh tahun akal manusianya akan berubah menjadi 
seperti akal binatang.

Daniel 7:4 Yang pertama rupanya seperti singa, tetapi mempunyai sayap 
seperti sayap burung helang. Sedang aku memandang, sayapnya 



tercabut daripadanya. Binatang itu terangkat dari tanah, dan ditegakkan 
pada kakinya seperti manusia, dan diberikan akal manusia.

Zekharia 4:6 Malaikat itu menyuruh aku menyampaikan perkhabaran 
TUHAN ini kepada Zerubabel, “Engkau akan berjaya bukan dengan 
kekuatan tentera ataupun kekuatanmu sendiri, melainkan dengan Roh-
Ku.

Matius 24:22 Seandainya Jehovah tidak memendekkan masa itu, tidak 
seorang pun akan selamat. Tetapi kerana umat pilihan Jehovah, Dia 
memendekkan masa itu.

Matius 26:41 Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak mengalami 
cubaan. Memang kamu ingin melakukan apa yang benar, tetapi kamu 
tidak sanggup kerana tabiat manusia lemah.”

Markus 10:48-52 Orang ramai memarahi dia dan menyuruh dia diam. Tetapi 
lebih keras lagi dia berseru, “Anak Daud, kasihanilah saya!” 49 Yesus 
berhenti lalu berkata, “Panggillah dia.” Mereka memanggil orang buta 
itu. “Jangan kecil hati!” kata mereka. “Bangunlah, Yesus memanggil 
kamu.” 50 Orang buta itu pun melempar jubahnya, lalu melompat dan 
pergi kepada Yesus. 51 Yesus bertanya kepadanya, “Apakah yang kamu 
mahu Aku lakukan untukmu?” Orang buta itu menjawab, “Guru, saya 
ingin melihat.” 52 “Pergilah,” kata Yesus, “kamu sembuh kerana kamu 
percaya kepada-Ku.” Pada saat itu juga orang itu dapat melihat, lalu dia 
mengikut Yesus di jalan. (Matius 20:30-34)

Markus 16:20 Pengikut-pengikut Yesus pergi mengkhabarkan Berita 
daripada Jehovah di serata tempat. Tuhan bekerja bersama-sama 
mereka dan melalui tanda-tanda itu, Dia membuktikan bahawa 
perkhabaran mereka benar.

Lukas 14:23 Lalu tuan itu berkata kepada hambanya, ‘Pergilah ke jalan dan 
lorong di luar kota, dan suruh semua orang datang supaya rumahku 
penuh.

Lukas 21:15 Aku akan memberikan kata-kata dan kebijaksanaan kepada 
kamu, sehingga tiada seorang musuh pun dapat melawan atau 
menafikan kata-kata kamu.

Lukas 21:36 Berjaga-jagalah dan berdoalah sentiasa supaya kamu 
mempunyai kekuatan untuk mengatasi semua perkara yang akan 
berlaku, lalu kamu dapat menghadap Anak Manusia.”

Yohanes 17:15 Aku tidak meminta Engkau mengeluarkan mereka dari 
dunia, tetapi Aku meminta Engkau menjaga mereka daripada Si Jahat.

Kisah Rasul-Rasul 11:23 Apabila dia tiba di Antiokhia dan melihat Jehovah 
memberkati orang di situ, dia bersukacita. Lalu dia menggalakkan 



mereka semua supaya tetap setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati.
Kisah Rasul-Rasul 13:48 Apabila orang bukan Yahudi mendengar kata-kata 

itu, mereka bersukacita dan memuji firman Tuhan. Mereka yang sudah 
dipilih oleh Jehovah untuk menerima hidup sejati dan kekal, pun percaya
kepada Yesus.

1 Korintus 10:13 Tiap-tiap cubaan yang kamu alami itu cubaan yang biasa 
dialami orang. Tetapi Jehovah setia kepada janji-Nya. Dia tidak akan 
membiarkan kamu dicubai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. 
Pada waktu kamu ditimpa cubaan, Dia akan memberikan jalan keluar 
supaya kamu mendapat kekuatan untuk menanggungnya.

1 Korintus 16:9 Di sini aku mempunyai banyak peluang untuk melakukan 
kerja yang bermanfaat, meskipun banyak juga orang yang menentang 
aku.

2 Korintus 12:9 Tetapi Tuhan menjawab, “Aku mengasihi kamu dan hal itu 
sudah cukup bagimu, kerana kuasa-Ku nyata sekali pada masa kamu 
lemah.” Oleh itu aku lebih suka membanggakan kelemahanku, supaya 
merasakan kuasa Kristus yang melindungi aku.

Efesus 6:11 Pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Jehovah, 
supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat Iblis yang 
jahat.

Ibrani 1:7,14 Tentang malaikat-malaikat, Jehovah berfirman demikian, 
“Jehovah menjadikan malaikat-malaikat-Nya angin, dan hamba-hamba-
Nya nyala api.” 14 Jika demikian, apakah sebenarnya malaikat-malaikat 
itu? Mereka roh yang berbakti kepada Jehovah, dan yang disuruh oleh-
Nya untuk menolong orang yang akan menerima penyelamatan.

Yakobus 4:7 Oleh itu, taatlah kepada Jehovah. Lawanlah Iblis, maka Iblis 
akan lari daripada kamu.

1 Pedro 5:10 Tetapi setelah kamu menanggung penderitaan untuk 
sementara waktu, Jehovah sendiri akan menyempurnakan kamu. Dia 
akan menegakkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu, kerana Dia 
Jehovah yang sangat baik hati dan yang sudah memanggil kamu untuk 
turut menikmati kemuliaan-Nya yang kekal, kerana kamu hidup bersatu 
dengan Kristus.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


