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Lukas 17:5 Para rasul berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kuatkanlah 
iman kami."

Roma 10:17 Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka 
mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang 
memberitakan tentang Kristus.

Lukas 11:1  Pada suatu hari Yesus berdoa di suatu tempat. Sehabis berdoa,
salah seorang dari pengikut-pengikut-Nya berkata, "Tuhan, coba ajarkan 
kami berdoa seperti Yohanes mengajar pengikut-pengikutnya berdoa."

1 Timotius 2:1-4  Pertama-tama, saya minta dengan sangat supaya 
permohonan, sembahyang, dan doa syafaat serta ucapan terima kasih 
disampaikan kepada Jehovah untuk semua orang; 2 untuk raja-raja dan 
untuk semua orang yang memegang kekuasaan. Mintalah supaya kita 
dapat hidup tenang dan tentram untuk Jehovah dengan kelakuan yang 
patut. 3 Itulah yang baik dan menyenangkan hati Jehovah, Penyelamat 
kita. 4 Ia mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang 
benar.

Zakharia 3:1,2 Dalam penglihatan yang lain lagi, TUHAN memperlihatkan 
kepadaku Imam Agung Yosua sedang berdiri di hadapan malaikat 
TUHAN. Di sebelah Yosua, berdirilah Setan yang telah siap untuk 
menuduhnya. 2 Malaikat TUHAN berkata kepada Setan, "Kiranya TUHAN
menghukum engkau hai Setan! Kiranya TUHAN yang menyayangi 
Yerusalem menghukum engkau. Orang ini bagaikan puntung kayu yang 
ditarik dari nyala api."

Efesus 6:12 Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan 
melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang 
jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang 
angkasa.

Efesus 6:10,11 Akhirnya, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan 
yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. 
11 Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Jehovah 
kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang 
licik dari Iblis.

Efesus 6:13-17 Sebab itu, sekarang, pakailah seluruh perlengkapan perang 
Jehovah, supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan 
serangan-serangan musuh. Dan supaya setelah kalian berjuang sampai 
akhir, kalian masih gagah perkasa. 14 Hendaklah kalian siap siaga. 



Pakailah kesetiaan kepada Jehovah sebagai ikat pinggang, dan 
ketulusan sebagai baju besimu. 15 Hendaklah kerelaan untuk 
memberitakan Kabar Baik yang membawa sejahtera menjadi sepatumu. 
16 Setiap waktu pakailah percayamu kepada Tuhan sebagai senjata 
penangkis; dengan iman itu kalian dapat memadamkan semua anak 
panah berapi dari si jahat. 17 Ambillah keselamatan sebagai topi baja, 
dan perkataan Jehovah sebagai pedang dari Roh Jehovah.

Ibrani 4:12 Perkataan Jehovah adalah perkataan yang hidup dan kuat; lebih
tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas
antara jiwa dan roh; sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang 
sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati 
manusia.

Lukas 4:8 Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab tertulis, 'Sembahlah Tuhan 
Jehovahmu dan layanilah Dia saja.'"

Efesus 6:18  Lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta 
pertolongan dari Jehovah. Pada setiap kesempatan, berdoalah 
sebagaimana Roh Jehovah memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu 
siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat 
Jehovah.

1 Samuel 17:45-47 Tetapi Daud menjawab, "Engkau datang melawanku 
dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku datang melawanmu 
dengan nama TUHAN Yang Mahakuasa, Jehovah tentara Israel yang 
kauhina itu. 46 Hari ini juga TUHAN akan menyerahkan engkau 
kepadaku; engkau akan kukalahkan dan kepalamu akan kupenggal. 
Tubuhmu dan tubuh prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada 
burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu 
bahwa kami bangsa Israel mempunyai Jehovah yang kami sembah, 47 
dan semua orang di sini akan melihat bahwa TUHAN tidak memerlukan 
pedang atau tombak untuk menyelamatkan umat-Nya. Dialah yang 
menentukan jalan peperangan ini dan Dia akan menyerahkan kamu ke 
dalam tangan kami."

Lukas 10:17-20 Ketujuh puluh pengikut itu kembali dengan gembira sekali. 
"Tuhan," kata mereka, "roh-roh jahat pun taat kepada kami apabila kami 
memerintahkan mereka atas nama Tuhan!" 18 Yesus menjawab, "Aku 
melihat Iblis jatuh dari langit seperti kilat. 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. 20 Sekalipun begitu janganlah bergembira 
karena roh-roh jahat taat kepadamu. Lebih baik kalian bergembira 
karena namamu tercatat di surga."



2 Korintus 10:3-5 Kami memang masih hidup di dalam dunia, tetapi kami 
tidak berjuang berdasarkan tujuan duniawi. 4 Senjata-senjata yang kami 
gunakan di dalam perjuangan kami bukannya senjata dunia ini, tetapi 
senjata-senjata Jehovah yang berkuasa. Dengan senjata-senjata itu 
kami menghancurkan pertahanan-pertahanan; kami menangkis 
perdebatan-perdebatan 5 dan mendobrak benteng-benteng 
kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang 
Jehovah. Kami menawan pikiran orang-orang dan membuat mereka 
takluk kepada Kristus.

Matius 16:19 Aku akan memberikan kepadamu kunci dari Dunia Baru 
Jehovah. Apa yang engkau larang di atas bumi, juga dilarang di surga. 
Dan apa yang engkau benarkan di atas bumi, juga dibenarkan di surga."

2 Timotius 1:7  Sebab Roh yang Jehovah berikan kepada kita, bukanlah Roh
yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya Roh Jehovah itu 
membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan 
diri.

Matius 12:28,29 Tetapi Aku mengusir roh jahat dengan kuasa Roh Jehovah.
Dan itu berarti bahwa Jehovah sudah mulai memerintah di tengah-
tengah kalian. 29 Bagaimana orang dapat masuk ke dalam rumah 
seorang yang kuat untuk merampas hartanya, kalau ia tidak lebih dahulu
mengikat orang kuat itu? Sesudah itu, baru ia dapat merampas hartanya.

Efesus 1:13 Kalian pun sudah menjadi umat Jehovah sewaktu kalian 
mendengar pesan Jehovah, yakni Kabar Baik yang memberi 
keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena 
itu Jehovah memberi tanda milik-Nya kepadamu, yaitu Roh-Nya yang 
dijanjikan-Nya.

Kisah Rasul-rasul 19:6 Dan pada waktu Paulus meletakkan tangannya ke 
atas mereka, Roh Jehovah menguasai mereka, lalu mereka mulai 
berbicara dalam bahasa-bahasa yang aneh serta menyampaikan berita 
dari Jehovah.

Markus 16:15-18 Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh 
dunia dan siarkanlah Kabar Baik dari Jehovah itu kepada seluruh umat 
manusia. 16 Orang yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi orang yang 
percaya dan dibaptis, akan selamat. 17 Sebagai bukti bahwa mereka 
percaya, orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas nama-Ku; mereka 
akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. 18 Kalau
mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat
celaka. Kalau mereka meletakkan tangan ke atas orang-orang yang 
sakit, orang-orang itu akan sembuh."

1 Yohanes 1:9 Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Jehovah, 



Ia akan menepati janji-Nya dan melakukan apa yang adil. Ia akan 
mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala 
perbuatan kita yang salah.

Keluaran 20:5 Jangan menyembah patung semacam itu, karena Akulah 
TUHAN Jehovahmu, dan Aku tak mau disamakan dengan apa pun. 
Orang-orang yang membenci Aku, Kuhukum sampai kepada keturunan 
yang ketiga dan keempat.

Mazmur 109:17  Ia suka mengutuk; biarlah ia sendiri kena kutuk! Ia tidak 
suka memberi berkat, biarlah tak ada berkat untuk dia!

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

Efesus 4:26 Kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu 
menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari,

Roma 14:12  Jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan 
segala perbuatan kita kepada Jehovah.

1 Yohanes 2:23  Orang yang tidak mengakui Anak, berarti tidak menerima 
Bapa juga. Dan orang yang mengakui Anak, berarti menerima Bapa juga.

Yohanes 14:6 Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Jehovah dan
mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kalau 
tidak melalui Aku.

Matius 11:28-30  Datanglah kepada-Ku kamu semua yang lelah, dan 
merasakan 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."

2 Korintus 6:2 Dalam Alkitab, Jehovah berkata, "Pada waktu yang 
diperkenankan, Aku sudah mendengarkan engkau, dan pada hari 
keselamatan, Aku telah menolong engkau." Ingatlah baik-baik, sekarang 
inilah waktu yang diperkenankan itu. Sekarang inilah hari untuk 
diselamatkan!

Roma 10:13  Dalam Alkitab tertulis, "Semua orang yang berseru kepada 
Tuhan, akan selamat."
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