


1 Samuel 16 : 11 - 12
Lalu Samuel berkata kepada Isai: "Inikah anakmu semuanya?" 
Jawabnya: "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan
kambing domba." Kata Samuel kepada Isai: "Suruhlah memanggil dia, 
sebab kita tidak akan duduk makan, sebelum ia datang ke mari." 
Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, 
matanya indah dan parasnya elok. Lalu TUHAN berfirman: "Bangkitlah, 
urapilah dia, sebab inilah dia."

PL Hal. 313



1 Samuel 16 : 6 - 8
Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya: 
"Sungguh, di hadapan TUHAN sekarang berdiri yang diurapi-Nya." 
Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang
parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. 
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa
yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati." Lalu Isai memanggil
Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel 
berkata: "Orang inipun tidak dipilih TUHAN."

PL Hal. 313



Lukas 18 : 40 - 43
Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepada-Nya. 
Dan ketika ia telah berada di dekat-Nya, Yesus bertanya kepadanya: 
"Apa yang kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?" Jawab orang 
itu: "Tuhan, supaya aku dapat melihat!" Lalu kata Yesus kepadanya: 
"Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau!" Dan 
seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Dia sambil memuliakan
Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.

PB Hal. 99



Yohanes 5 : 5 - 7
Di situ ada seorang yang sudah tiga puluh delapan tahun lamanya sakit. 
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu, 
bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya: 
"Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada-Nya: "Tuhan, 
tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila
airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang 
lain sudah turun mendahului aku."

PB Hal. 116



Lukas 12 : 19
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu
banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya; 
beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah!

PB Hal. 89



Lukas 19 : 2, 5 - 7
Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia
seorang yang kaya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas
dan berkata: "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini Aku harus
menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima
Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu
bersungut-sungut, katanya: "Ia menumpang di rumah orang berdosa."

PB Hal. 99



Yohanes 5 : 5 - 7
Di situ ada seorang yang sudah tiga puluh delapan tahun lamanya sakit. 
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu, 
bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya: 
"Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada-Nya: "Tuhan, 
tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila
airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang 
lain sudah turun mendahului aku."

PB Hal. 116



1 Samuel 16 : 11 - 12
Lalu Samuel berkata kepada Isai: "Inikah anakmu semuanya?" 
Jawabnya: "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan
kambing domba." Kata Samuel kepada Isai: "Suruhlah memanggil dia, 
sebab kita tidak akan duduk makan, sebelum ia datang ke mari." 
Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, 
matanya indah dan parasnya elok. Lalu TUHAN berfirman: "Bangkitlah, 
urapilah dia, sebab inilah dia."

PL Hal. 313



Yohanes 5 : 6
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu, 
bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya: 
"Maukah engkau sembuh?"

PB Hal. 116



Esther 2 : 15
Ketika Ester--anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekhai yang 
mengangkat Ester sebagai anak--mendapat giliran untuk masuk
menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain
dari pada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para 
perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua
orang yang melihat dia.

PL Hal. 533



1 Samuel 2 : 26
Tetapi Samuel yang muda itu, semakin besar dan semakin disukai, baik
di hadapan TUHAN maupun di hadapan manusia.

PL Hal. 298



Lukas 12 : 19
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu
banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya; 
beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah!

PB Hal. 89
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