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Yeremia 1:18/19 Dengarlah,  hai Yeremia! Engkau akan ditentang oleh 
semua  penduduk  negeri  ini,  iaitu  raja-raja  Yehuda,  para  pegawai 
pemerintah, para imam, dan rakyat. Tetapi pada hari ini Aku memberi 
engkau kekuatan untuk menentang mereka.  Engkau akan menjadi 
seperti kota berkubu, seperti tiang besi, dan seperti tembok gangsa. 
Mereka  tidak  akan  mengalahkan  engkau,  kerana  Aku  menyertai 
engkau untuk melindungi engkau. Aku, TUHAN, telah berfirman.

Yehezkiel 3:18 Jika Aku memberitahukan bahawa seorang yang jahat 
akan mati, tetapi engkau tidak menyampaikan amaran-Ku kepadanya 
agar mengubah kelakuan supaya dia selamat, maka dia akan mati 
sebagai  seorang  berdosa,  dan  Aku  menganggap  engkau 
bertanggungjawab terhadap kematiannya.

Yeremia  6:27  Kemudian  TUHAN  berfirman  kepada  Yeremia,  “Ujilah 
umat-Ku,  seperti  engkau  menguji  logam.  Selidikilah  kelakuan 
mereka!

Imamat 26:19 Aku akan mematahkan kekuasaan yang kamu banggakan. 
Hujan  tidak  akan  turun  sehingga  tanah  kamu menjadi  kering  dan 
keras seperti besi.

Ulangan 23:5 Tetapi TUHAN, Jehovah kamu tidak mahu mendengarkan 
Bileam. Sebaliknya Dia mengubah kutuk itu menjadi berkat, kerana 
Dia mengasihi kamu.

Roma 12:21 Janganlah biarkan diri  kamu dikalahkan oleh kejahatan, 
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.

Mazmur 143:8,10 Setiap pagi ingatkanlah aku tentang kasih-Mu, kerana 
aku  berharap  kepada-Mu.  Aku  berdoa  kepada-Mu;  10  Engkaulah 
Jehovahku;  ajarlah  aku  melakukan  kehendak-Mu.  Berbuat  baiklah 
kepadaku, dan pimpinlah aku ke jalan yang selamat.

Mazmur  94:12  Ya  TUHAN,  berbahagialah  orang  yang  Engkau  didik, 
orang yang Engkau ajarkan hukum-Mu.

Amsal  27:12 Kambing yang selebihnya akan menghasilkan susu bagi 
kamu, keluarga kamu, dan pelayan perempuan.

Filipi  2:15/16  Dengan  demikian  kamu  menunjukkan  ketulusan  dan 
kemurnian  sebagai  anak-anak  Jehovah  yang  tidak  bercela,  yang 
hidup  di  kalangan  orang  jahat  dan  berdosa.  Ketika  kamu 



menyampaikan  berita  yang  memberikan  hidup  yang  sejati,  kamu 
harus bersinar antara mereka seperti bintang menerangi langit. Jika 
kamu  berbuat  demikian,  aku  mempunyai  alasan  untuk  berbangga 
dengan kamu pada Hari Kristus datang kembali. Hal itu membuktikan 
bahawa segala usaha dan jerih payahku tidak sia-sia.

Yesaya 49:4 Aku berkata, “Aku telah berusaha, tetapi sia-sia saja! Aku 
telah  menghabiskan  tenagaku  tetapi  tidak  mencapai  apa-apa.” 
Namun  aku  percaya  kepada  TUHAN  untuk  membela  perkaraku; 
Jehovah akan memberi aku ganjaran untuk usahaku.

Mazmur 76:4 Di sana Dia mematahkan anak panah musuh-Nya, perisai 
dan pedang, serta segala senjata mereka.

Ibrani  13:21  Semoga Jehovah sumber  kesejahteraan itu  melengkapi 
kamu  dengan  segala  perkara  baik  yang  kamu  perlukan  untuk 
melakukan  kehendak-Nya.  Semoga  dengan  perantaraan  Yesus 
Kristus, Jehovah melakukan apa yang dikehendaki-Nya dalam hidup 
kita. Hendaklah Kristus dimuliakan selama-lamanya! Amin.

1  Korintus  16:15   Tentu  kamu  mengenal  Stefanus  dan  keluarganya; 
merekalah yang mula-mula menjadi orang Kristian di negeri Akhaya. 
Dengan sepenuh hati mereka melayani umat Jehovah.

Filipi  1:27  Oleh itu penting bagi kamu untuk hidup sesuai dengan apa 
yang  dituntut  oleh  Berita  Baik  tentang  Kristus.  Dengan  demikian 
sama ada aku dapat berjumpa dengan kamu atau tidak,  aku akan 
mendapat berita bahawa kamu berdiri  teguh dan berjuang dengan 
satu tujuan dan satu keinginan, untuk iman yang berdasarkan Berita 
Baik itu.

1 Korintus 15:58 Oleh itu, saudara-saudara yang aku kasihi, hendaklah 
kamu teguh dan kukuh. Hendaklah kamu rajin bekerja untuk Tuhan, 
kerana kamu tahu bahawa semua yang kamu lakukan untuk Tuhan, 
tidak sia-sia.

Kolose 4:12 Salam daripada Epafras,  seorang lagi  daripada kalangan 
kamu.  Dia  hamba Kristus  Yesus,  dan  dia  sentiasa  berdoa  dengan 
tekun bagi kamu. Dia memohon kepada Jehovah supaya iman kamu 
teguh,  dan  kamu betul-betul  matang,  serta  taat  kepada kehendak 
Jehovah dengan sepenuhnya.

2 Raja-Raja 19:34 Demi kehormatan-Ku sendiri dan demi janji-Ku kepada 
hamba-Ku Daud, Aku akan membela kota ini serta melindunginya.

Yeremia 15:20,21 Aku akan menjadikan engkau seperti tembok gangsa 
terhadap mereka. Mereka akan melawan engkau, tetapi tidak akan 



dapat  mengalahkan  engkau.  Aku  akan  menyertai  engkau  untuk 
melindungi  dan  menyelamatkan  engkau.  21  Aku  akan melepaskan 
engkau  daripada  kekuasaan  orang  yang  jahat  dan  ganas.  Aku, 
TUHAN, telah berfirman.

Mazmur 55:18 Dia akan membawa aku pulang dengan selamat setelah 
aku berperang melawan musuh yang banyak sangat.

Yehezkiel 30:24 Kemudian Aku akan menguatkan lengan raja Babilonia 
dan  meletakkan  pedang-Ku  di  tangannya.  Tetapi  Aku  akan 
mematahkan lengan raja Mesir  sehingga dia akan mengerang dan 
mati di hadapan raja Babilonia.

Wahyu 3:18 Oleh itu Aku menasihati kamu: Belilah emas daripada Aku, 
belilah emas tulen supaya kamu menjadi kaya. Belilah pakaian putih 
juga  supaya  kamu  berpakaian  dan  menutupi  keadaan  kamu  yang 
telanjang serta memalukan itu. Belilah ubat juga untuk mata kamu 
supaya boleh melihat.

1  Yohanes  3:17  Jika  seorang  kaya  melihat  saudaranya  yang  miskin 
memerlukan pertolongan,  tetapi  tidak mahu menolong saudaranya 
itu,  bagaimanakah  dia  dapat  berkata  bahawa  dia  mengasihi 
Jehovah?

Yesaya  50:4 TUHAN Raja telah mengajar aku tentang apa yang harus 
kukatakan,  supaya  aku  dapat  menguatkan  orang  yang  letih  lesu. 
Tiap-tiap  pagi  Dia  membangkitkan  keinginanku  untuk  mendengar 
ajaran-Nya bagiku.

Mazmur  18:39  Engkau  memberi  aku  tenaga  untuk  bertempur,  dan 
kemenangan atas musuhku.

2  Samuel  22:40  Engkau  memberi  aku  tenaga  untuk  bertempur,  dan 
kemenangan atas musuhku.

Mazmur  89:43  Engkau  membuat  senjatanya  tidak  berguna,  dan 
membiarkan baginda kalah dalam perang.

Yehezkiel 13:6 Penglihatan mereka itu palsu dan ramalan mereka pun 
dusta  belaka.  Mereka  mengaku menyampaikan  firman-Ku,  padahal 
Aku  tidak  mengutus  mereka.  Namun  mereka  berharap  supaya 
ramalan mereka akan berlaku.

Imamat 26:37 Kamu akan tersandung satu sama lain walaupun tiada 
sesiapa  yang  mengejar  kamu.  Kamu  tidak  akan  dapat  melawan 
musuh.

1 Korintus 14:8 Jika trompet ditiup dengan tidak menentu,  siapakah 
yang akan bersiap untuk berperang?



Ayub 15:24 Mereka cemas dan amat menderita seperti diserang oleh 
raja perkasa.

1  Tawarikh  12:8  Pada  masa  Daud  berada  di  kubu  di  padang  gurun, 
banyak askar terkenal dan berpengalaman daripada suku Gad datang 
bergabung  dengan  dia.  Mereka  mahir  menggunakan  perisai  dan 
tombak;  mereka kelihatan berani  seperti  singa dan gerak  mereka 
tangkas seperti rusa.

1  Tawarikh  12:33,38 Daripada suku Zebulon: 50,000 orang yang setia 
dan dapat dipercaya, serta mahir menggunakan segala jenis senjata, 
dan yang bersedia untuk bertempur. 38 Semua askar itu, yang siap 
untuk berperang, pergi ke Hebron. Mereka bertekad untuk melantik 
Daud menjadi raja seluruh Israel. Semua orang Israel yang lain pun 
sehati untuk melakukan hal itu.

Lukas  10:19 Dengarlah!  Aku  sudah  memberikan  kuasa kepada  kamu 
supaya  dapat  memijak  ular  dan  kala  jengking  serta  mengalahkan 
segala  kekuatan  musuh.  Tiada  apa-apa  pun  dapat  mencederakan 
kamu.

2 Korintus 7:10 kerana kesedihan seperti itu menghasilkan perubahan 
hati  yang  mendatangkan  penyelamatan.  Hal  itu  tidak  perlu 
disesalkan.  Sebaliknya,  kesedihan  yang  sejalan  dengan  kehendak 
manusia mengakibatkan kematian.

2  Timotius  2:25,26  Dia  mesti  menasihati  lawannya  dengan  lemah 
lembut.  Mudah-mudahan  Jehovah  memberi  mereka  peluang  untuk 
bertaubat daripada dosa dan untuk mengenal ajaran yang benar. 26 
Lalu mereka akan insaf  dan terlepas daripada perangkap Iblis yang 
telah menawan dan memaksa mereka mengikut kehendaknya. 

Nehemia 4:15 Musuh kami mendengar bahawa muslihat mereka sudah 
kami  ketahui.  Oleh  itu  mereka  sedar  bahawa  Jehovah  sudah 
menggagalkan  rancangan  mereka.  Kemudian  kami  semua kembali 
bekerja memperbaiki tembok itu.

Mazmur  73:24  Engkau  membimbing  aku  dengan  nasihat,  dan  kelak 
Engkau menyambut aku dengan kehormatan.
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