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Ibrani 6 : 7 - 8
7 Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun

ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan

yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya,

menerima berkat dari Allah;

8 tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan

rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada

kutuk, yang berakhir dengan pembakaran.

PB. HAL  262

Tanah = umat Tuhan yang ke Doa Fajar

Air hujan = firman Tuhan Senin s/d Sabtu



Kejadian 1 : 26 - 27

26 Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan

manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya

mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-

burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh

bumi dan atas segala binatang melata yang

merayap di bumi."

27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut

gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya

dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

PL. HAL  1



Markus 1 : 35

Pagi-pagi benar, waktu hari 

masih gelap, Ia bangun dan 

pergi ke luar. Ia pergi ke tempat 

yang sunyi dan berdoa di sana.

PB. HAL  42
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Yohanes 10 : 10

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan

membunuh dan membinasakan; Aku datang,

supaya mereka mempunyai hidup, dan

mempunyainya dalam segala kelimpahan.

PB HAL 124



Efesus 4 : 27

dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis.

PB HAL 234
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Matius 6 : 19 – 20

19 "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi

ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri

membongkar serta mencurinya.

20 Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga

ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri
tidak membongkar serta mencurinya.

PB HAL 7



Ulangan 6 : 19 - 20

19 dengan mengusir semua musuhmu dari

hadapanmu, seperti yang difirmankan TUHAN.

20 Apabila di kemudian hari anakmu bertanya

kepadamu: Apakah peringatan, ketetapan dan

peraturan itu, yang diperintahkan kepadamu

oleh TUHAN Allah kita?

PL HAL 199
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Yohanes 15 : 5

Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-

rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan

Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar

Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

PB HAL 132
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Wahyu 3 : 14 - 16

14 "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia:

Inilah firman dari Amin, Saksi yang setia dan benar,

permulaan dari ciptaan Allah:

15 Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin

dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin

atau panas!

16 Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak

dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau

dari mulut-Ku.

PB HAL 293



17 Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah

memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa,

dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan

malang, miskin, buta dan telanjang,

18 maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli

dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api,

agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih,

supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan

ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi minyak untuk

melumas matamu, supaya engkau dapat melihat.

Wahyu 3 : 17, 18 PB HAL 293



19 Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar;

sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah!

20 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok;

jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan

membukakan pintu, Aku akan masuk

mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama

dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku.

Wahyu 3 : 19, 20 PB HAL 293



21 Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan

bersama-sama dengan Aku di atas takhta-

Ku, sebagaimana Akupun telah menang dan

duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di

atas takhta-Nya.

22 Siapa bertelinga, hendaklah ia

mendengarkan apa yang dikatakan Roh

kepada jemaat-jemaat."

Wahyu 3 : 21, 22 PB HAL 293





Aqueduck

Sumber air panas: 
Hieraopolis

Sumber air dingin:
Kolose



Ibrani 6 : 7 - 8
7 Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun

ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan

yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya,

menerima berkat dari Allah;

8 tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan

rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada

kutuk, yang berakhir dengan pembakaran.

PB. HAL  262
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Pengurapan
Kuasa Tuhan turun merubah yang 

tak mungkin jadi mungkin.


