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JESUS’ JOY – SUKACITA YESUS
LUKAS 10:17-21
17 Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali
dengan gembira dan berkata: "Tuhan, juga setansetan takluk kepada kami demi nama-Mu."
18 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Aku melihat
Iblis jatuh seperti kilat dari langit.
19 Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa
kepada kamu untuk menginjak ular dan
kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan
musuh, sehingga tidak ada yang akan
membahayakan kamu.
20 Namun demikian janganlah bersukacita karena
roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi
bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di
sorga."
21 Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus
dalam Roh Kudus dan berkata: "Aku bersyukur
kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena
semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang
bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan
kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan
kepada-Mu.
LUKAS 10:1
1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh
puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka
berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan
tempat yang hendak dikunjungi-Nya.
PENGKHOTBAH 4:12
12 Dan bilamana seorang dapat dialahkan, dua
orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak
mudah diputuskan.
MATIUS 18:19-20
19 Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua
orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta
apapun juga, permintaan mereka itu akan
dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.
20 Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul
dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah
mereka."

BILANGAN 19:15
15 setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain
penutup terikat di atasnya adalah najis.
1SAMUEL 14:6-7
6 Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa
senjatanya itu: "Mari kita menyeberang ke dekat
pasukan pengawal orang-orang yang tidak
bersunat ini. Mungkin TUHAN akan bertindak
untuk kita, sebab bagi TUHAN tidak sukar untuk
menolong, baik dengan banyak orang maupun
dengan sedikit orang."
7 Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya:
"Lakukanlah niat hatimu itu; sungguh, aku
sepakat."
LUKAS 10:3
3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu
seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
LUKAS 10:4
4 Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal
atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada
siapapun selama dalam perjalanan.
LUKAS 10:9
9 dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada
di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan
Allah sudah dekat padamu.
LUKAS 10:10-11
10 Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah
kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke
jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah:
11 Juga debu kotamu yang melekat pada kaki
kami, kami kebaskan di depanmu; tetapi
ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat.
MATIUS 28:19-20
19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus,
20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan
ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman."

