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Matius 11:28-30 Datanglah kepada-Ku kamu semua yang lelah, dan merasa-
kan beratnya beban; Aku akan menyegarkan kamu. 29 Ikutlah perintah-
Ku dan belajarlah daripada-Ku. Sebab Aku ini lemah lembut dan rendah 
hati, maka kamu akan merasa segar. 30 Karena perintah-perintah-Ku 
menyenangkan, dan beban yang Kutanggungkan atasmu ringan."

Kejadian 2:7 Kemudian TUHAN Jehovah mengambil sedikit tanah, memben-
tuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan napas yang 
memberi hidup ke dalam lubang hidungnya; maka hiduplah manusia itu.

Kejadian 34:2,3,8 Ketika Sikhem, anak Hemor orang Hewi yang menjadi 
raja di wilayah itu melihat Dina, dilarikannya gadis itu, lalu 
diperkosanya. 3 Tetapi ia sangat tertarik kepada Dina, sehingga jatuh 
cinta kepadanya dan berusaha supaya gadis itu mencintainya pula. 8 
Kata Hemor kepada Yakub, "Anak saya Sikhem telah jatuh cinta kepada 
anak Saudara; saya mohon supaya Saudara mengizinkan anak saya 
kawin dengan dia.

Bilangan 21:4 Kemudian orang Israel meninggalkan Gunung Hor, dan 
mengambil jalan yang menuju ke Teluk Akaba, untuk mengelilingi daerah
Edom. Tetapi di tengah jalan, bangsa itu habis kesabarannya,

Ulangan 4:29 Lalu kamu akan mencari TUHAN Jehovahmu, dan kalau kamu
mencari-Nya dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan Dia.

Hakim-hakim 16:16 Setiap hari Delila terus saja merengek-rengek dan 
mendesak, sehingga Simson bosan mendengarnya.

1 Samuel 18:1 Setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud 
diangkat oleh Saul menjadi pegawainya dan sejak hari itu ia tidak 
diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan putra Saul, telah 
mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik juga kepada Daud, dan 
mengasihinya seperti dirinya sendiri.

1 Raja-raja 1:29 Lalu kata Baginda kepadanya, "Memang aku telah berjanji 
kepadamu, demi nama TUHAN, Jehovah Israel, bahwa Salomo putramu 
akan menggantikan aku menjadi raja. Nah, sekarang aku berjanji 
kepadamu demi TUHAN yang hidup, yang telah melepaskan aku dari 
segala kesukaranku, bahwa pada hari ini juga aku akan menepati janjiku
kepadamu."

2 Raja-raja 4:27 Tetapi ketika sampai di depan Elisa, ia sujud dan memeluk 
kaki Elisa. Gehazi hendak menyingkirkan dia dari situ, tetapi Elisa 
berkata, "Biarkan saja! Tampaknya ia sedih sekali. Tetapi TUHAN tidak 



memberitahukan apa-apa kepadaku!"
Ayub 7:11 Sebab itu aku tak dapat tinggal diam! Rasa pedih dan pahitku tak

dapat kupendam. Aku harus membuka mulutku, dan mencurahkan isi 
hatiku.

Ayub 14:22 Hanya nyeri tubuhnya yang dirasakannya; hanya pilu hatinya 
yang dideritanya."

Ayub 19:2(1) Tetapi Ayub menjawab, "Mengapa aku terus kamu kecam, dan
kamu siksa dengan perkataan?

Ayub 27:2(1) Ayub meneruskan uraiannya, katanya, "Demi Jehovah yang 
hidup, yang tak memberi keadilan kepadaku,

Ayub 30:25 Bukankah aku menangis bersama orang yang kesusahan, dan 
mengasihani orang yang berkekurangan?

Mazmur 6:3,4 (4,5) Hatiku sangat kebingungan; sampai kapan 
Kautinggalkan aku, ya TUHAN? 4(5) Kembalilah, TUHAN, dan 
luputkanlah aku, selamatkanlah aku karena kasih-Mu.

Mazmur 7:1,2(1-3) Ratapan Daud, yang dinyanyikan bagi TUHAN karena 
Kus, orang Benyamin itu. (2) Ya TUHAN Jehovahku, aku berlindung pada-
Mu; selamatkanlah dan lepaskanlah aku dari semua orang yang 
mengejar aku. 2(3) Jangan biarkan mereka seperti singa menerkam dan 
menyeret aku dan tak ada pertolongan bagiku.

Mazmur 17:13 Bangkitlah, ya TUHAN, lawanlah musuhku dan kalahkanlah 
mereka. Selamatkanlah aku dengan pedang-Mu terhadap serangan orang
jahat.

Mazmur 23:3 Ia memberi aku kekuatan baru, dan menuntun aku di jalan 
yang benar, sesuai dengan janji-Nya.

Mazmur 25:20 Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat 
malu, sebab aku berlindung pada-Mu.

Mazmur 33:19 Ia menyelamatkan mereka dari maut, dan menghidupi 
mereka di masa kelaparan.

Mazmur 34:22(23) TUHAN menyelamatkan hamba-hamba-Nya; yang 
berlindung pada-Nya tak akan dihukum.

Mazmur 35:12,13 Kebaikanku mereka balas dengan kejahatan; aku 
tenggelam dalam keputusasaan. 13 Waktu mereka sakit, aku sedih dan 
tidak makan; aku berdoa dengan menundukkan kepala,

Mazmur 41:4(5) Kataku, "Aku telah berdosa terhadap-Mu, ya TUHAN, 
kasihanilah aku dan sembuhkanlah aku."

Mazmur 42:5(6),11(12) Mengapa hatiku sedih dan gelisah? Aku berharap 
kepada Jehovah. Maka aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, kepada 
Jehovahku dan penyelamatku. 11(12) Mengapa hatiku sedih dan gelisah?
Aku berharap kepada Jehovah. Maka aku akan bersyukur lagi kepada-



Nya, kepada Jehovahku dan penyelamatku. (Mazmur 42:6(7),11(12); 
43:5)

Mazmur 56:13(14) Sebab Engkau meluputkan aku dari maut, Kaujaga aku 
supaya tidak jatuh. Maka aku boleh hidup dalam perlindungan Jehovah, 
dalam cahaya yang menerangi semua yang hidup.

Mazmur 69:10(11) Aku menangis dan berpuasa, tetapi mereka menghina 
aku.

Mazmur 69:18(19) Datanglah menyelamatkan aku, bebaskan aku dari 
musuh-musuhku.

Mazmur 86:13 Sebab Engkau tetap mengasihi aku dengan kasih yang besar;
Engkau telah melepaskan nyawaku dari liang kubur.

Mazmur 97:10 Hai kamu yang mencintai TUHAN, bencilah kejahatan! Sebab
TUHAN melindungi hidup umat-Nya, Ia membebaskan mereka dari kuasa
orang durhaka.

Mazmur 107:9 Sebab Ia memuaskan orang yang haus, dan melimpahi orang 
lapar dengan segala yang baik.

Mazmur 116:4 Maka aku berseru kepada TUHAN, "Ya TUHAN, aku mohon, 
selamatkanlah aku!"

Mazmur 116:8 TUHAN telah meluputkan aku dari kematian; dihibur-Nya aku
dan tidak dibiarkan-Nya terjatuh.

Mazmur 119:28 Jiwaku hancur luluh ditimpa kesusahan, kuatkanlah aku 
sesuai dengan janji-Mu.

Mazmur 120:2 Ya TUHAN, selamatkanlah aku dari pembohong dan penipu.
Mazmur 121:7 TUHAN akan melindungi engkau dari mara bahaya, Ia 

menjaga engkau supaya hidupmu selamat.
Mazmur 124:7 Kita seperti burung yang lepas dari jerat pemburu, jerat itu 

sudah putus, dan kita pun lepas!
Mazmur 138:3 Waktu aku berseru kepada-Mu, Engkau menjawab, 

Kaukuatkan hatiku sehingga aku menjadi berani.
Amsal 6:32 Tetapi bagaimanakah dengan orang laki-laki yang berzinah? Ia 

merusak dirinya sendiri! Bodoh sekali dia!
Amsal 22:25 Nanti engkau akan meniru dia, dan tidak bisa lagi 

menghilangkan kebiasaan itu.
Yeremia 20:13 Menyanyilah bagi TUHAN dan pujilah Dia sebab Ia 

melepaskan orang tertekan dari kuasa orang durhaka.
Yeremia 31:25 Mereka yang lelah akan Kusegarkan, dan yang lesu karena 

kelaparan akan Kukenyangkan.
Yehezkiel 13:20,21 TUHAN Yang Mahatinggi berkata kepada wanita-wanita 

yang berlagak nabiah itu, "Aku benci melihat gelang-gelang jimat yang 
kamu pakai untuk menguasai hidup mati umat-Ku. Gelang-gelang itu 



akan Kurenggut dari pergelanganmu, dan orang-orang yang kamu kuasai
akan Kubebaskan. 21 Kerudung-kerudung saktimu akan Kusobek, dan 
umat-Ku akan Kuhindarkan dari pengaruh jahatmu untuk selama-
lamanya. Maka tahulah kamu bahwa Akulah TUHAN.

Matius 10:28 Janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan, 
tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Jehovah yang 
berkuasa membinasakan baik badan maupun jiwa di dalam neraka.

Matius 16:26 Apa untungnya bagi seseorang, kalau seluruh dunia ini 
menjadi miliknya tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu 
ditukar dengan sesuatu? (Markus 8:36,37)

Matius 22:37 Yesus menjawab, "Cintailah Tuhan Jehovahmu dengan 
sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu.

Matius 26:38  Ia berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, "Hati-Ku sedih 
sekali, rasanya seperti akan mati saja. Tinggallah kalian di sini, dan 
turutlah berjaga-jaga dengan Aku." (Markus 14:34)

Markus 12:30 Cintailah Tuhan Jehovahmu dengan sepenuh hatimu, dengan 
segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu dan dengan segala 
kekuatanmu.'

Lukas 12:20 Tetapi Jehovah berkata kepadanya, 'Hai bodoh! Malam ini juga
engkau akan mati, lalu siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan 
yang sudah kaukumpulkan untuk dirimu itu?'

Lukas 21:19 Kalau kalian bertahan dan sabar, kalian akan selamat."
Yohanes 12:27 "Hati-Ku cemas; apa yang harus Kukatakan sekarang? 

Haruskah Aku mengatakan, 'Bapa, luputkanlah Aku dari saat ini'? Tetapi 
justru untuk mengalami saat penderitaan inilah Aku datang.

Kisah Rasul-rasul 14:22 Di kota-kota itu mereka menguatkan hati pengikut-
pengikut Yesus dan menasihatkan pengikut-pengikut itu supaya tetap 
percaya kepada Yesus. "Kita harus banyak menderita dahulu, baru kita 
dapat merasakan kebahagiaan Dunia Baru Jehovah," begitulah rasul-
rasul itu mengajarkan kepada pengikut-pengikut Yesus di kota-kota itu.

Kisah Rasul-rasul 15:24 Kami mendengar ada beberapa orang dari antara 
kami yang sudah pergi kepada kalian dan mengacaukan serta 
membingungkan kalian dengan ajaran-ajaran mereka. Padahal kami 
tidak menyuruh mereka melakukan itu.

1 Korintus 15:45 Dalam Alkitab tertulis begini, "Manusia yang pertama, 
yakni Adam, menjadi makhluk yang hidup," tetapi Adam yang terakhir 
adalah Roh yang memberi hidup.

1 Tesalonika 5:23 Semoga Jehovah sendiri yang memberikan kita 
sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus 
untuk Jehovah. Semoga Jehovah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, 



jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan 
kita Yesus Kristus datang kembali.

Ibrani 6:19 Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam 
dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan 
itu menembus gorden Ruang Mahasuci di Rumah Tuhan di surga.

Ibrani 10:39 Kita ini bukanlah umat yang mundur dan sesat. Sebaliknya, 
kita adalah umat yang percaya kepada Jehovah dan yang diselamatkan.

Yakobus 1:21 Sebab itu, buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat. 
Terimalah dengan rendah hati perkataan yang ditanam oleh Jehovah di 
dalam hatimu, sebab perkataan itu mempunyai kekuatan untuk 
menyelamatkan kalian.

Yakobus 5:20  ingatlah ayat ini: Orang yang membuat orang berdosa 
berbalik dari jalannya yang salah, orang itu menyelamatkan jiwa orang 
berdosa itu dari kematian dan menyebabkan banyak dosa diampuni.

1 Petrus 1:9 Sebab tujuan imanmu tercapai, yakni keselamatan jiwamu.
1 Petrus 1:22 Karena kalian taat kepada ajaran dari Jehovah, maka kalian 

membersihkan diri dan kalian mengasihi orang-orang seiman secara 
ikhlas. Sebab itu, hendaklah kalian mengasihi satu sama lain dengan 
sepenuh hati.

1 Petrus 2:11 Saudara-saudara yang tercinta! Kalian adalah orang asing 
dan perantau di dunia ini. Sebab itu saya minta dengan sangat supaya 
kalian jangan menuruti hawa nafsu manusia yang selalu berperang 
melawan jiwa.

1 Petrus 4:19 Sebab itu, kalau ada orang-orang yang menderita karena 
Jehovah menghendaki demikian, hendaklah orang-orang itu hidup 
dengan benar dan mempercayakan diri kepada Pencipta mereka. Ia akan
selalu menepati janji-Nya.

2 Petrus 2:7,8 Tetapi Lot diselamatkan, karena ia menuruti kemauan 
Jehovah; ia sangat menderita karena kelakuan yang tidak senonoh dari 
orang-orang bejat. 8 Di tengah-tengah orang-orang semacam itu Lot yang
baik itu hidup dengan batin tersiksa, karena tiap hari ia melihat dan 
mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat.

3 Yohanes 1:2 berdoa semoga Saudara sehat-sehat dan semuanya baik-
baik denganmu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.
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