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Kejadian 20:6 Maka Jehovah menjawab dalam mimpi itu, "Memang, Aku tahu 
bahwa engkau melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Karena itu 
Aku telah mencegah engkau berbuat dosa terhadap Aku, dan tidak 
Kubiarkan engkau menjamah wanita itu.

Keluaran 35:21,26 dan siapa saja yang tergerak hatinya, membawa 
persembahan kepada TUHAN untuk melengkapi Kemah TUHAN. Mereka 
juga membawa semua yang diperlukan untuk ibadat dan bahan untuk 
pakaian imam. 26 Mereka juga memintal benang dari bulu kambing.

Bilangan 10:35 Setiap kali Peti Perjanjian itu akan diangkut, Musa berkata, 
"Bangkitlah, ya TUHAN, ceraiberaikanlah musuh-Mu sehingga orang yang 
membenci Engkau melarikan diri."

Ulangan 2:25 Mulai hari ini Aku akan membuat kamu ditakuti bangsa-bangsa 
di mana saja. Setiap orang akan gemetar ketakutan bila mendengar 
tentang kamu.'"

Ulangan 9:3 Tetapi sekarang, kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana 
TUHAN Jehovahmu berjalan di depan kamu seperti api yang 
menghanguskan. Ia akan mengalahkan mereka di depan matamu, 
sehingga kamu dapat mengusir dan membinasakan mereka dengan cepat 
seperti yang dijanjikan TUHAN.

Yosua 2:9 dan berkata kepada mereka, "Saya tahu TUHAN sudah 
memberikan negeri ini kepada kalian. Semua orang di sini takut kepada 
kalian.

1 Samuel 17:48,50 Goliat mulai maju mendekati Daud, lalu dengan cepat 
Daud berlari ke arah barisan orang Filistin untuk menghadapi dia. 50 Daud 
berlari kepada Goliat, lalu berdiri di dekatnya; ia mengambil pedang Goliat
dan mencabutnya dari sarungnya, lalu dipenggalnya kepala orang Filistin 
itu. Demikianlah Daud mengalahkan dan membunuh Goliat, hanya dengan 
umban dan batu! Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan 
mereka sudah mati, larilah mereka.

Ester 8:17 Juga di setiap kota dan provinsi, di mana pun surat perintah raja 
dibacakan, orang-orang Yahudi bergembira, bersenang-senang dan 
berpesta. Malahan banyak dari penduduk yang menjadi warga bangsa 
Yahudi, karena mereka takut kepada bangsa itu.

Ayub 29:14 Tindakanku jujur tanpa cela; kutegakkan keadilan senantiasa.
Amsal 13:11 Kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang 

pula; tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin 
bertambah.



Amsal 13:22 Orang baik mewariskan kekayaan kepada anak cucunya; 
kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang yang lurus hidupnya.

Amsal 22:22,23 Janganlah merugikan orang miskin, hanya karena ia lemah; 
dan di sidang pengadilan janganlah memperkosa hak orang yang tak 
berdaya. 23 Sebab, TUHAN akan membela perkara mereka dan mencabut 
nyawa orang yang menindas mereka.

Yesaya 35:8 Di sana akan ada jalan raya, "Jalan menuju keselamatan" 
namanya. Orang berdosa tak akan lewat di sana, orang bodoh tak akan 
menyesatkan orang yang melaluinya.

Yesaya 43:2 Bila engkau mengarungi air, Aku akan menyertai engkau, 
engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui 
api, engkau tak akan hangus, percobaan-percobaan berat tak akan 
mencelakakan engkau.

Yesaya 49:25 TUHAN menjawab, "Itulah yang akan terjadi. Tawanan para 
pahlawan akan direbut kembali. Jarahan orang kejam akan dirampas lagi. 
Sebab Aku sendiri melawan musuhmu; Aku akan menyelamatkan anak-
anakmu.

Yesaya 54:17 Tetapi setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau, tak
akan berhasil. Dan setiap tuduhan dalam pengadilan akan kaubuktikan 
salah. Aku akan menghadiahkan kemenangan kepada hamba-hamba-Ku," 
demikianlah kata TUHAN.

Yesaya 59:17,19 Ia memakai keadilan dan keselamatan sebagai baju besi 
dan topi baja. Ia bertekad untuk memulihkan keadaaan dan membalas 
ketidakadilan. 19 Kuasa dan keagungan-Nya akan ditakuti semua orang 
dari timur sampai ke barat. Ia akan datang seperti sungai yang deras yang
digelorakan angin yang kencang.

Yesaya 61:10 Yerusalem berkata, "Aku bergembira karena TUHAN, hatiku 
bersuka ria karena Jehovah. Seperti pengantin pria dan wanita memakai 
perhiasan serba indah, begitulah TUHAN mengenakan padaku baju 
keselamatan dan kemenangan.

Yehezkiel 22:30 Di antara orang Israel itu, Aku mencari orang yang dapat 
mendirikan tembok, atau berdiri di tempat-tempat yang tembok-
temboknya runtuh untuk mempertahankan negeri itu apabila Aku hendak 
menghancurkannya dalam luapan kemarahan-Ku; namun tak seorang pun 
yang Kutemukan.

Yehezkiel 45:8 Tanah itu menjadi milik penguasa yang memerintah di tanah 
Israel, supaya ia tidak menindas umat-Ku lagi, melainkan memberikan 
daerah yang selebihnya itu menjadi milik suku-suku Israel.

Daniel 4:16 Biarlah akal manusianya berubah menjadi akal binatang selama 
tujuh tahun.

Daniel 7:4 Yang pertama rupanya seperti singa, tetapi ia mempunyai sayap 



burung garuda. Ketika aku memandangnya, tiba-tiba sayapnya tercabut 
dan lepas; ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti 
manusia, lalu diberikan akal manusia.

Zakharia 4:6 Malaikat itu menyuruh aku menyampaikan kepada Zerubabel 
pesan TUHAN ini, "Bukan dengan kekuatan militer dan bukan pula dengan 
kekuatanmu sendiri engkau akan berhasil, melainkan dengan roh-Ku.

Matius 24:22 Sekiranya Jehovah tidak memperpendek waktunya; maka tidak 
ada seorang pun yang selamat. Tetapi karena umat-Nya, Jehovah 
memperpendek masa itu.

Matius 26:41 Berjaga-jagalah, dan berdoalah supaya kalian jangan 
mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar tetapi 
kalian tidak sanggup, karena tabiat manusia itu lemah."

Markus 10:48-52  Ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Tetapi ia 
lebih keras lagi berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya!" 49 Maka Yesus 
berhenti lalu berkata, "Panggillah dia." Jadi mereka memanggil orang buta
itu. Mereka berkata kepadanya, "Tenanglah! Kau dipanggil Yesus, 
bangun!" 50 Orang buta itu pun melemparkan jubahnya, lalu cepat-cepat 
berdiri dan pergi kepada Yesus. 51 "Apa yang kauingin Aku perbuat 
untukmu?" tanya Yesus kepadanya. Orang buta itu menjawab, "Pak Guru, 
saya ingin melihat." 52 "Pergilah," kata Yesus, "karena engkau percaya 
kepada-Ku, engkau sembuh." Pada saat itu juga orang itu dapat melihat. 
Lalu ia mengikuti Yesus di jalan. (Matius 20:30-34)

Markus 16:20 Maka pengikut-pengikut-Nya pergi dan menyebarkan berita dari
Jehovah ke mana-mana. Dan Tuhan pun turut bekerja bersama-sama 
dengan mereka dan membuktikan melalui keajaiban-keajaiban bahwa 
pemberitaan mereka benar.

Lukas 14:23 Lalu tuan itu berkata, 'Pergilah ke jalan-jalan raya dan lorong-
lorong di luar kota, dan desaklah orang-orang datang, supaya rumah saya 
penuh.

Lukas 21:15 Aku sendiri akan memberi kepadamu kata-kata dan 
kebijaksanaan itu, sehingga tak seorang pun dari musuh-musuhmu dapat 
melawan atau menyangkal apa yang kalian katakan.

Lukas 21:36 Berjaga-jagalah, dan berdoalah selalu supaya kalian kuat 
mengatasi semua hal yang bakal terjadi dan kalian dapat menghadap 
Anak Manusia."

Yohanes 17:15 Aku tidak minta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia 
ini, tetapi Aku minta supaya Bapa menjaga mereka dari si Jahat.

Kisah Rasul-rasul 11:23  Dan ketika Barnabas sampai di sana, dan melihat 
bagaimana Jehovah memberkati orang-orang itu, ia gembira sekali. Lalu ia
minta supaya mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dengan 
sepenuh hati.



Kisah Rasul-rasul 13:48 Pada waktu orang-orang bangsa lain yang bukan 
Yahudi mendengar itu, mereka senang sekali, lalu memuji-muji perkataan 
Tuhan. Dan orang-orang yang sudah ditentukan oleh Jehovah untuk 
mendapat hidup sejati dan kekal, orang-orang itu percaya.

1 Korintus 10:13 Setiap cobaan yang Saudara alami adalah cobaan yang 
lazim dialami manusia. Tetapi Jehovah 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.

1 Korintus 16:9 Banyak kesempatan di sini untuk pekerjaan-pekerjaan yang 
bermanfaat, meskipun banyak juga orang yang menentang.

2 Korintus 12:9 Tetapi Tuhan menjawab, "Aku mengasihi engkau dan itu 
sudah cukup untukmu; sebab kuasa-Ku justru paling kuat kalau kau dalam
keadaan lemah." Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan 
kelemahan-kelemahan saya, sebab apabila saya lemah, maka justru pada 
waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatan-
Nya.

Efesus 6:11 Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Jehovah 
kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik
dari Iblis.

Ibrani 1:7,14 Mengenai malaikat-malaikat, Jehovah berkata begini, "Jehovah 
membuat malaikat-malaikat-Nya menjadi angin, dan pelayan-pelayan-Nya 
menjadi nyala api." 14 Kalau begitu, malaikat-malaikat itu apa 
sebenarnya? Mereka adalah roh-roh yang melayani Jehovah, dan yang 
disuruh Jehovah untuk menolong orang-orang yang akan menerima 
keselamatan.

Yakobus 4:7 Sebab itu, tunduklah kepada Jehovah dan lawanlah Iblis, maka 
Iblis akan lari dari kalian.

1 Petrus 5:10 Tetapi sesudah kalian menderita sebentar, Jehovah sendiri 
akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan dan 
menguatkan kalian serta mengokohkan kalian. Sebab Ia adalah Jehovah 
yang sangat baik hati, yang sudah memanggilmu untuk turut merasakan 
keagungan-Nya yang abadi melalui Kristus.
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