
Bahasa - Perlindungan Kitab Suci - Protection Scriptures

Yeremia 1:18,19 Dengarkan! Engkau akan ditentang oleh penduduk negeri
ini,  yaitu  raja-raja  Yehuda,  para  pejabat  pemerintah,  para  imam,  dan
rakyat.  Tetapi  hari  ini  Aku  memberikan  kepadamu  kekuatan  untuk
melawan mereka. Engkau akan menjadi seperti kota berbenteng, seperti
tiang besi dan tembok tembaga. Mereka tidak akan dapat mengalahkan
engkau, sebab Aku akan menyertai dan melindungi engkau. Aku, TUHAN,
telah berbicara."

Yehezkiel 3:18  Jika Aku memberitahukan bahwa seorang penjahat akan
mati,  tetapi  engkau  tidak  memperingatkan  dia  supaya  ia  mengubah
kelakuannya  sehingga  ia  selamat,  maka ia  akan  mati  masih  sebagai
seorang berdosa, dan tanggung jawab atas kematiannya akan dituntut
daripadamu.

Yeremia  6:27  Lalu  TUHAN  berkata  kepada  Yeremia,  "Ujilah  umat-Ku,
seperti engkau menguji logam. Selidikilah tabiat mereka!

Imamat 26:19 Kamu sangat sombong, tetapi Aku akan menundukkan kamu.
Hujan  tak  akan  turun,  sehingga  tanahmu  menjadi  kering  dan  keras
seperti besi.

Ulangan 23:5 Tetapi  TUHAN Jehovahmu tak mau mendengarkan Bileam.
Sebaliknya Ia mengubah kutuk itu menjadi berkat, karena Ia mengasihi
kamu.

Roma  12:21  Janganlah  membiarkan  dirimu  dikalahkan  oleh  yang  jahat,
tetapi hendaklah Saudara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.

Mazmur  143:8,10  Setiap  pagi  ingatkanlah  aku  akan  kasih-Mu,  sebab
kepada-Mulah  aku  berharap.  Tunjukkanlah  aku  jalan  yang  harus
kutempuh, sebab kepada-Mulah aku berdoa. 10 Ajarilah aku melakukan
kehendak-Mu, sebab Engkaulah Jehovahku. Engkau baik hati, dan akan
membimbing aku di jalan yang rata.

Mazmur 94:12 Berbahagialah orang yang Kaudidik, ya TUHAN, orang yang
Kauajari hukum-hukum-Mu.

Amsal  27:12 Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya;  orang
bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka.

Filipi  2:15,16 Dengan demikian kalian menunjukkan bahwa kalian adalah
anak-anak Jehovah yang tidak  bercela,  yang hidup dengan tulus  dan
benar di tengah-tengah orang jahat dan berdosa. Dan pada waktu kalian



menyampaikan kepada mereka berita yang memberi  hidup, hendaklah
kalian  menjadi  bagi  mereka  seperti  cahaya  yang  bersinar  menerangi
dunia. Kalau kalian hidup seperti itu, nanti ada alasan bagi saya untuk
merasa  bangga  mengenai  kalian  pada  waktu  Yesus  Kristus  datang
kembali.  Itu buktinya bahwa perjuangan saya tidak sia-sia dan usaha
saya ada hasilnya.

Yesaya  49:4  Tetapi  aku  berkata,  "Jerih  payahku  percuma;  kuhabiskan
tenagaku  dengan  sia-sia!"  Namun aku  yakin  TUHAN membela  hakku,
Jehovah membalas aku menurut perbuatanku.

Mazmur 76:4 Di sana Ia menghancurkan semua alat perang, semua panah
berkilat, perisai dan pedang.

Ibrani  13:21  Semoga  Jehovah  sumber  sejahtera  itu  melengkapi  kalian
dengan  segala  yang  baik  yang  kalian  perlukan  untuk  melakukan
kehendak-Nya.  Semoga  dengan  perantaraan  Yesus  Kristus,  Jehovah
mengerjakan di dalam kita, apa yang diinginkan-Nya. Hendaklah Kristus
dipuji selama-lamanya! Amin.

1 Korintus 16:15 Saudara tentunya mengenal Stefanus dan keluarganya;
mereka yang pertama-tama menjadi Kristen di Akhaya. Mereka dengan
sepenuh hati bekerja khusus untuk melayani umat Jehovah.

Filipi  1:27  Nah,  yang penting sekarang ialah bahwa kalian hidup sesuai
dengan apa yang dituntut oleh Kabar Baik tentang Kristus itu. Dengan
demikian, entah saya dapat berjumpa denganmu atau tidak, saya akan
mendengar  bahwa  kalian  teguh  bersatu  dan  berjuang  bersama-sama
untuk hanya satu maksud dan satu keinginan; yaitu untuk kepercayaan
yang sesuai dengan Kabar Baik dari Jehovah itu.

1 Korintus 15:58 Oleh sebab itu, Saudara-saudara yang tercinta, hendaklah
kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-
sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan
untuk Tuhan, tidak akan percuma.

Kolose 4:12 Salam dari Epafras. Ia juga dari kalanganmu. Ia hamba Kristus
Yesus, yang selalu berdoa dengan tekun untuk kalian. Ia minta dengan
sangat kepada Jehovah supaya keyakinanmu menjadi kuat dan kalian
betul-betul dewasa, agar kalian dengan sempurna taat kepada kemauan
Jehovah.

2  Raja-raja  19:34  Kota  Yerusalem  akan  Kubela  dan  Kulindungi  demi
kehormatan-Ku sendiri dan demi perjanjian-Ku dengan hamba-Ku Daud.'"

Yeremia  15:20,21  Engkau  akan  Kujadikan  seperti  benteng  perunggu
terhadap  mereka.  Mereka  akan  memerangi  engkau,  tapi  tidak  akan



dapat  mengalahkan engkau.  Aku akan menyertaimu untuk melindungi
dan  menyelamatkan  engkau.  21  Aku  akan  melepaskan  engkau  dari
kekuasaan orang-orang jahat yang kejam. Aku, TUHAN, telah berbicara."

Mazmur 55:19 Ia menyelamatkan aku dari serangan musuh, yang berduyun-
duyun melawan aku.

Yehezkiel  30:24  Lalu  akan  Kukuatkan  lengan  raja  Babel,  dan  Kutaruh
pedang-Ku dalam tangannya. Tetapi lengan raja Mesir akan Kupatahkan
sehingga ia akan mengerang dan mati di hadapan raja Babel, musuhnya.

Wahyu 3:18 Akulah Dia yang hidup! Aku sudah mati,  tetapi lihatlah, Aku
hidup  untuk  selama-lamanya.  Aku  berkuasa  atas  kematian,  dan  atas
dunia orang mati.

1  Yohanes  3:17  Kalau  seorang  yang  berkecukupan  melihat  saudaranya
berkekurangan, tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, bagaimana
orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Jehovah?

Yesaya  50:4  TUHAN  Yang  Mahatinggi  mengajar  aku  berbicara,  supaya
perkataanku  menguatkan  orang  yang  lesu.  Setiap  pagi  Ia
membangkitkan hasratku untuk mendengarkan ajaran-Nya bagiku.

Mazmur  18:40 Kauberi  aku kekuatan untuk berperang,  dan kemenangan
atas musuh-musuhku.

2 Samuel 22:40 Kauberi aku kekuatan untuk berperang, dan kemenangan
atas musuh-musuhku.

Mazmur 89:44 Bahkan senjatanya Kaujadikan tak berguna, Engkau tidak
menolong dia dalam perang.

Yehezkiel 13:6 Penglihatan-penglihatan mereka palsu dan ramalan-ramalan
mereka  hanyalah  dusta.  Mereka  mengaku membawa pesan  dari  Aku,
padahal Aku tak pernah mengutus mereka. Bagaimana mungkin mereka
mengharapkan ramalan mereka itu akan terjadi?

Imamat 26:37 Kamu akan lari dan tersandung yang seorang kepada yang
lain,  walaupun tidak ada yang mengejar.  Dan kamu tak akan mampu
melawan musuh-musuhmu.

1  Korintus  14:8  Suatu  contoh  yang  lain  lagi:  Kalau  trompet  dibunyikan
sembarangan, siapa yang akan bersiap untuk berperang?

Ayub  15:24  Bencana  bagaikan  raja  perkasa,  sudah  siap  hendak
menyergapnya.

1 Tawarikh 12:8  Pada waktu Daud berada di tempat berkubu di padang
gurun,  banyak  pejuang  terkenal  dan  berpengalaman  dari  suku  Gad
datang  bergabung  dengan  dia.  Mereka  adalah  pejuang-pejuang  yang
sangat  mahir  memakai  perisai  dan tombak;  mereka  kelihatan berani-



berani seperti singa dan gerak mereka gesit seperti rusa.
1 Tawarikh 12:33,38 Dari suku Zebulon: 50.000 orang yang mahir memakai

segala macam senjata, dan siap untuk bertempur; mereka adalah orang-
orang yang setia dan terpercaya. 38 Semua pejuang itu pergi ke Hebron
dalam  keadaan  siap  tempur  dan  bertekad  untuk  mengangkat  Daud
menjadi raja seluruh Israel. Dan semua orang Israel yang lain pun sehati
untuk melakukan hal itu.

Lukas  10:19  Ketahuilah!  Kalian  sudah  Kuberikan  kuasa  supaya  kalian
dapat  menginjak  ular  dan  kalajengking  serta  mematahkan  segala
kekuatan  musuh,  tanpa  ada  sesuatu  pun  yang  dapat  mencelakakan
kalian.

2 Korintus 7:10 Sebab kesedihan seperti itu menghasilkan perubahan hati
yang mendatangkan keselamatan. Dan orang tidak akan menyesal atas
hal  itu.  Sebaliknya,  kesedihan  yang  hanya  sejalan  dengan  kehendak
manusia menghasilkan kematian.

2 Timotius 2:25,26  Ia harus dengan lemah lembut mengajari orang-orang
yang  suka  melawan;  mudah-mudahan  Jehovah  memberi  kesempatan
kepada  orang-orang  itu  untuk  bertobat  dari  dosa-dosa  mereka  dan
mengenal ajaran yang benar. 26 Dengan demikian mereka menjadi sadar
kembali, dan terlepas dari perangkap Iblis yang telah menawan mereka
dan memaksa mereka mengikuti kemauannya.

Nehemia 4:15 Musuh-musuh kami mendengar bahwa rencana mereka telah
kami  ketahui.  Maka  sadarlah  mereka  bahwa  Jehovah  telah
menggagalkan  rencana  mereka  itu.  Kemudian  kami  semua  kembali
bekerja memperbaiki tembok itu.

Mazmur 73:24 Kaubimbing aku dengan nasihat, dan Kauterima aku dengan
kehormatan kelak.
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