
01/11/2020

1



01/11/2020

2

Hakim - Hakim 13 : 1, 5c

1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di

mata Tuhan; sebab itu Tuhan menyerahkan

mereka ke dalam tangan orang Filistin empat

puluh tahun lamanya.

5c ...sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu

akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan

dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari

tangan orang Filistin."

PL HAL  277
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Hakim - Hakim 16 : 21

Orang Filistin itu menangkap dia,

mencungkil kedua matanya dan

membawanya ke Gaza. Di situ ia

dibelenggu dengan dua rantai

tembaga dan pekerjaannya di penjara

ialah menggiling.

PL HAL 281
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Hakim - Hakim 16 : 23, 25

23 Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin

untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang

besar kepada Dagon, allah mereka, dan untuk

bersukaria; kata mereka: "Telah diserahkan oleh allah

kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita.“

25 Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka:

"Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Simson

dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka,

kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-

tiang.

PL HAL 281



01/11/2020

5

Hakim - Hakim 16 : 28, 30 - 31

28 Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya: "Ya Tuhan

Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat,

sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu

pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada

orang Filistin.“

30 Berkatalah Simson: "Biarlah kiranya aku mati bersama-

sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-

kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota

itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya.

Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih

banyak dari pada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya.

PL HAL 282
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Hakim - Hakim 16 : 31

Sesudah itu datanglah ke sana saudara-

saudaranya dan seluruh keluarganya, mereka

mengangkat dia dan membawanya dari sana,

menguburkannya di antara Zora dan Esytaol di

dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah

sebagai hakim atas orang Israel dua puluh tahun

lamanya.

PL HAL 282

FIRMAN TUHAN Ya dan Amin,

artinya PASTI TERJADI
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Matius 7 : 13 - 14

13 Masuklah melalui pintu yang sesak itu, 

karena lebarlah pintu dan luaslah jalan 

yang menuju kepada kebinasaan, dan 

banyak orang yang masuk melaluinya;

14 karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan 

yang menuju kepada kehidupan, dan 

sedikit orang yang mendapatinya."

PB. HAL  8

Matius 7 : 21 PB. HAL  8

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan,

Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga,

melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku

yang di sorga
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Roma 12 : 11

Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,

biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah

Tuhan.

PB. HAL  193

Imamat 6 : 12 - 13

12 Api yang di atas mezbah itu harus dijaga

supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam.

Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas

mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya

dan membakar segala lemak korban

keselamatan di sana.

13 Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas

mezbah, janganlah dibiarkan padam."

PL. HAL  112
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3 Kunci Supaya Roh 

Menyala-Nyala :

Wahyu 2 : 4 - 5

4 Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau

telah meninggalkan kasihmu yang semula.

5 Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh!

Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau

lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu

dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya,

jikalau engkau tidak bertobat.

PB. HAL  291

1. Kasih Mula-Mula 

= Kunci Menuju Kegairahan
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Mazmur 51 : 13

Janganlah membuang aku

dari hadapan-Mu, dan

janganlah mengambil roh-

Mu yang kudus dari padaku!

PL. HAL  609
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2. Memaksimalkan 

Talenta Kita
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Matius 25 : 15, 21

15. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang

lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-

masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat.

21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali

perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia;

engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan

memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara

yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan

tuanmu.

PB. HAL  34

Matius 25 : 28, 30

28 Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan

berikanlah kepada orang yang mempunyai

sepuluh talenta itu.

30 Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna

itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di

sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."

PB. HAL  34
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3. Komunitas atau COOL

Ibrani 10 : 25

Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan

ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi

marilah kita saling menasihati, dan semakin giat

melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.

1 Korintus 15 : 33

Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan

kebiasaan yang baik.

PB. HAL  212

PB. HAL  267


