
PB Hal 293

Wahyu 3 : 14

"Dan tuliskanlah kepada malaikat

jemaat di Laodikia: Inilah firman dari

Amin, Saksi yang setia dan benar, 

permulaan dari ciptaan Allah:



PB Hal 293

Wahyu 3 : 14

"Dan tuliskanlah kepada malaikat

jemaat di Laodikia: Inilah firman dari

Amin, Saksi yang setia dan benar, 

permulaan dari ciptaan Allah:



PB Hal 293

Wahyu 3 : 15

Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau

tidak dingin dan tidak panas. Alangkah

baiknya jika engkau dingin atau panas!



PB Hal 293

Wahyu 3 : 16

Jadi karena engkau suam-suam kuku, 

dan tidak dingin atau panas, Aku akan

memuntahkan engkau dari mulut-Ku.



PB Hal 300
Wahyu 12 : 10

Dan aku mendengar suara yang nyaring di 

sorga berkata: "Sekarang telah tiba

keselamatan dan kuasa dan pemerintahan

Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapi-

Nya, karena telah dilemparkan ke bawah

pendakwa saudara-saudara kita, yang 

mendakwa mereka siang dan malam di 

hadapan Allah kita.



PB Hal 300

Wahyu 12 : 11

Dan mereka mengalahkan dia oleh darah

Anak Domba, dan oleh perkataan

kesaksian mereka. Karena mereka tidak

mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam

maut.



PB Hal 300

Wahyu 12 : 12

Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan 

hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, 

celakalah kamu, hai bumi dan laut! karena

Iblis telah turun kepadamu, dalam

geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, 

bahwa waktunya sudah singkat."



PB Hal 214

1 Korintus 16 : 13

Berjaga-jagalah! Berdirilah dengan

teguh dalam iman! Bersikaplah sebagai

laki-laki! Dan tetap kuat!



PB Hal 280

1 Petrus 5 : 8

Sadarlah dan berjaga-jagalah! 

Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling

sama seperti singa yang mengaum-

aum dan mencari orang yang dapat

ditelannya.



PB Hal 103

Lukas 21 : 36

Berjaga-jagalah senantiasa sambil

berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan

untuk luput dari semua yang akan

terjadi itu, dan supaya kamu tahan

berdiri di hadapan Anak Manusia."



PL Hal 335

2 Samuel 5 : 17

Ketika didengar orang Filistin, bahwa

Daud telah diurapi menjadi raja atas

Israel, maka majulah semua orang 

Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi

Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi

ke kubu pertahanan.



PB Hal 29

Matius 22 : 4

Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, 

pesannya: Katakanlah kepada orang-

orang yang diundang itu: Sesungguhnya

hidangan, telah kusediakan, lembu-

lembu jantan dan ternak piaraanku telah

disembelih; semuanya telah tersedia, 

datanglah ke perjamuan kawin ini.



PB Hal 189

Roma 8 : 37

Tetapi dalam semuanya itu kita lebih

dari pada orang-orang yang menang, 

oleh Dia yang telah mengasihi kita.



PB Hal 189

Roma 8 : 38

Sebab aku yakin, bahwa baik maut, 

maupun hidup, baik malaikat-malaikat, 

maupun pemerintah-pemerintah, baik

yang ada sekarang, maupun yang akan

datang,



PB Hal 189

Roma 8 : 39

atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, 

maupun yang di bawah, ataupun

sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat

memisahkan kita dari kasih Allah, yang 

ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.



PL Hal 289

Rut 1 : 15

Berkatalah Naomi: "Telah pulang

iparmu kepada bangsanya dan kepada

para allahnya; pulanglah mengikuti

iparmu itu."



PL Hal 289

Rut 1 : 12

Pulanglah, anak-anakku, pergilah, 

sebab sudah terlalu tua aku untuk

bersuami. Seandainya pikirku: Ada 

harapan bagiku, dan sekalipun malam

ini aku bersuami, bahkan sekalipun

aku masih melahirkan anak laki-laki,



PL Hal 289

Rut 1 : 13
masakan kamu menanti sampai mereka

dewasa? Masakan karena itu kamu harus

menahan diri dan tidak bersuami? 

Janganlah kiranya demikian, anak-

anakku, bukankah jauh lebih pahit yang 

aku alami dari pada kamu, sebab tangan

TUHAN teracung terhadap aku?"



PL Hal 289Rut 1 : 16

Tetapi kata Rut: "Janganlah desak aku

meninggalkan engkau dan pulang

dengan tidak mengikuti engkau; sebab

ke mana engkau pergi, ke situ jugalah

aku pergi, dan di mana engkau

bermalam, di situ jugalah aku bermalam: 

bangsamulah bangsaku dan Allahmulah

Allahku;



PB Hal 1

Matius 1 : 1

Inilah silsilah Yesus Kristus, anak

Daud, anak Abraham.



PB Hal 1

Matius 1 : 5

Salmon memperanakkan Boas dari

Rahab, Boas memperanakkan Obed 

dari Rut, Obed memperanakkan Isai,



PB Hal 46

Markus 4 : 37

Lalu mengamuklah taufan yang sangat 

dahsyat dan ombak menyembur masuk

ke dalam perahu, sehingga perahu itu

mulai penuh dengan air.



PB Hal 46

Markus 4 : 38

Pada waktu itu Yesus sedang tidur di 

buritan di sebuah tilam. Maka murid-

murid-Nya membangunkan Dia dan 

berkata kepada-Nya: "Guru, Engkau

tidak perduli kalau kita binasa?"



PB Hal 46

Matius 4 : 40

Lalu Ia berkata kepada mereka: 

"Mengapa kamu begitu takut? 

Mengapa kamu tidak percaya?"



PB Hal 102

Lukas 21 : 2

Ia melihat juga seorang janda miskin 

memasukkan dua peser ke dalam peti

itu.



PB Hal 102

Lukas 21 : 3

Lalu Ia berkata: "Aku berkata

kepadamu, sesungguhnya janda

miskin ini memberi lebih banyak dari

pada semua orang itu.



PB Hal 102

Lukas 21 : 4

Sebab mereka semua memberi

persembahannya dari kelimpahannya, 

tetapi janda ini memberi dari

kekurangannya, bahkan ia memberi

seluruh nafkahnya."



PB Hal 25

Matius 19 : 27

Lalu Petrus menjawab dan berkata

kepada Yesus: "Kami ini telah

meninggalkan segala sesuatu dan 

mengikut Engkau; jadi apakah yang 

akan kami peroleh?"



PB Hal 25

Matius 19 : 28

Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata

kepadamu, sesungguhnya pada waktu

penciptaan kembali, apabila Anak Manusia

bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, 

kamu, yang telah mengikut Aku, akan

duduk juga di atas dua belas takhta untuk

menghakimi kedua belas suku Israel.



PB Hal 25

Matius 19 : 29

Dan setiap orang yang karena nama-Ku 

meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-

laki atau saudaranya perempuan, bapa

atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, 

akan menerima kembali seratus kali lipat

dan akan memperoleh hidup yang kekal.



PB Hal 25

Matius 19 : 30

Tetapi banyak orang yang terdahulu

akan menjadi yang terakhir, dan yang 

terakhir akan menjadi yang terdahulu."



PB Hal 94

Lukas 15 : 17

Lalu ia menyadari keadaannya, 

katanya: Betapa banyaknya orang 

upahan bapaku yang berlimpah-limpah

makanannya, tetapi aku di sini mati

kelaparan.



PB Hal 94

Lukas 15 : 18

Aku akan bangkit dan pergi kepada

bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, 

aku telah berdosa terhadap sorga dan 

terhadap bapa,



PB Hal 94

Lukas 15 : 19

aku tidak layak lagi disebutkan anak

bapa; jadikanlah aku sebagai salah 

seorang upahan bapa.



PB Hal 94

Lukas 15 : 20

Maka bangkitlah ia dan pergi kepada

bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya

telah melihatnya, lalu tergeraklah

hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu

berlari mendapatkan dia lalu

merangkul dan mencium dia.



PL Hal 3

Kejadian 3 : 7

Maka terbukalah mata mereka berdua

dan mereka tahu, bahwa mereka

telanjang; lalu mereka menyemat daun

pohon ara dan membuat cawat.



PB Hal 36

Matius 26 : 25

Yudas, yang hendak menyerahkan Dia

itu menjawab, katanya: "Bukan aku, ya

Rabi?" Kata Yesus kepadanya: 

"Engkau telah mengatakannya."
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