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1 Tesalonika 1 : 4 - 6
Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah,

bahwa Ia telah memilih kamu.
Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu

dengan kata-kata saja,
tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus

dan dengan suatu kepastian yang kokoh.
Memang kamu tahu,

bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu.
Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan;

dalam penindasan yang berat
kamu telah menerima firman itu dengan sukacita

yang dikerjakan oleh Roh Kudus,



1 Tesalonika 1 : 7 - 8
sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang

yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya.

Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya
di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat

telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah,
sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu.



Matius 10 : 8
... Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma,

karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.



2 Timotius 2 : 2
Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi,

percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai,
yang juga cakap mengajar orang lain.



1 Tesalonika 2 : 5 - 7
Karena kami tidak pernah bermulut manis

hal itu kamu ketahui
dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi

Allah adalah saksi

juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia,
baik dari kamu, maupun dari orang-orang lain,

sekalipun kami dapat berbuat demikian
sebagai rasul-rasul Kristus.

Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu,
sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya.



1 Tesalonika 2 : 8 - 10
Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu,

bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu,
tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu,

karena kamu telah kami kasihi.
Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara,

akan usaha dan jerih lelah kami.
Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban

bagi siapapun juga di antara kamu,
kami memberitakan Injil Allah kepada kamu.

Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil
dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu, yang percaya.



Kisah Para Rasul 4 : 32
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu,

mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata,
bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri,
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.



1 Tesalonika 2 : 10
Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil

dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu, yang percaya.



1 Tesalonika 2 : 11 - 12
Kamu tahu, betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya,

telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, 
dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup

sesuai dengan kehendak Allah,
yang memanggil kamu ke dalam Kerajaan dan kemuliaan-Nya.



1 Tesalonika 2 : 19 - 20
Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami

atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita,
pada waktu kedatangan-Nya, kalau bukan kamu?

Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami.
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