
AYAT KHOTBAH 17 JAN 2021 

RUT 1:1 

Pada zaman para hakim memerintah ada 

kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah 

seorang dari Betlehem-Yehuda beserta 

isterinya dan kedua anaknya laki-laki ke 

daerah Moab untuk menetap di sana 

sebagai orang asing. 

 

ULANGAN 23:3-4 

Seorang Amon atau seorang Moab 

janganlah masuk jemaah TUHAN, bahkan 

keturunannya yang kesepuluhpun tidak 

boleh masuk jemaah TUHAN sampai 

selama-lamanya, karena mereka tidak 

menyongsong kamu dengan roti dan air 

pada waktu perjalananmu keluar dari 

Mesir, dan karena mereka mengupah 

Bileam bin Beor dari Petor di Aram-

Mesopotamia melawan engkau, supaya 

dikutukinya engkau. 

 

RUT 1:3 

Kemudian matilah Elimelekh, suami 

Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal 

dengan kedua anaknya. 

RUT 1:5 

Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon 

dan Kilyon, sehingga perempuan itu 

kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 

RUT 1:20-21 

Tetapi ia berkata kepada mereka: 

"Janganlah sebutkan aku Naomi; 

sebutkanlah aku Mara, sebab Yang 

Mahakuasa telah melakukan banyak yang 

pahit kepadaku. Dengan tangan yang 

penuh aku pergi, tetapi dengan tangan 

yang kosong TUHAN memulangkan aku. 

Mengapakah kamu menyebutkan aku 

Naomi, karena TUHAN telah naik saksi 

menentang aku dan Yang Mahakuasa 

telah mendatangkan malapetaka 

kepadaku." 

 

YEREMIA 29:11 

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-

rancangan apa yang ada pada-Ku 

mengenai kamu, demikianlah firman 

TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera 

dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 

memberikan kepadamu hari depan yang 

penuh harapan. 

 

WAHYU 8:10-11 

Lalu malaikat yang ketiga meniup 

sangkakalanya dan jatuhlah dari langit 

sebuah bintang besar, menyala-nyala 

seperti obor, dan ia menimpa sepertiga 

dari sungai-sungai dan mata-mata air. 

Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan 

sepertiga dari semua air menjadi apsintus, 

dan banyak orang mati karena air itu, 

sebab sudah menjadi pahit. 

 

IBRANI 12:15  

Jagalah supaya jangan ada seorangpun 

menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, 

agar jangan tumbuh akar yang pahit yang 

menimbulkan kerusuhan dan yang 

mencemarkan banyak orang. 

 



RUT 1:6 

Kemudian berkemaslah ia dengan kedua 

menantunya dan ia pulang dari daerah 

Moab, sebab di daerah Moab ia 

mendengar bahwa TUHAN telah 

memperhatikan umat-Nya dan 

memberikan makanan kepada mereka. 

WAHYU 2:4 

Namun demikian Aku mencela engkau, 

karena engkau telah meninggalkan 

kasihmu yang semula.  

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.  

2TIMOTIUS 4:10 

karena Demas telah mencintai dunia ini 

dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat 

ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke 

Galatia dan Titus ke Dalmatia. 

WAHYU 2:5 

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. 

 

RUT 1:14 

Menangis pula mereka dengan suara 

keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu 

minta diri, tetapi Rut tetap berpaut 

padanya.  

RUT 1:19 

Dan berjalanlah keduanya sampai mereka 

tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke 

Betlehem, gemparlah seluruh kota itu 

karena mereka, dan perempuan-

perempuan berkata: "Naomikah itu?"  

RUT 1:22 

Demikianlah Naomi pulang bersama-sama 

dengan Rut, perempuan Moab itu, 

menantunya, yang turut pulang dari 

daerah Moab. Dan sampailah mereka ke 

Betlehem pada permulaan musim menuai 

jelai. 

 

RUT 1:16-17 

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; di 

mana engkau mati, akupun mati di sana, 

dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah 

kiranya TUHAN menghukum aku, bahkan 

lebih lagi dari pada itu, jikalau sesuatu 

apapun memisahkan aku dari engkau, 

selain dari pada maut!" 

 

MATIUS 3:8 

Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan 

pertobatan. 

 



1KORINTUS 11:23-25 

Sebab apa yang telah kuteruskan 

kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, 

yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam 

waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan 

sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; 

Ia memecah-mecahkannya dan berkata: 

"Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi 

kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan 

akan Aku!" Demikian juga Ia mengambil 

cawan, sesudah makan, lalu berkata: 

"Cawan ini adalah perjanjian baru yang 

dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah 

ini, setiap kali kamu meminumnya, 

menjadi peringatan akan Aku!" 


