
AYAT KHOTBAH MINGGU PAGI 

24 JANUARI 2021 

LET GOD BE GOD:  

OWNER OF THE RESTORATION PLAN 

MENEMPATKAN ALLAH SEBAGAI ALLAH: 

SANG PEMILIK DARI RENCANA 

PEMULIHAN 

RUT 2:2-3 

Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata 

kepada Naomi: "Biarkanlah aku pergi ke 

ladang memungut bulir-bulir jelai di 

belakang orang yang murah hati 

kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya: 

"Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai 

di ladang dan memungut jelai di belakang 

penyabit-penyabit; kebetulan ia berada di 

tanah milik Boas, yang berasal dari kaum 

Elimelekh. 

FILIPI 2:13 

karena Allahlah yang mengerjakan di 

dalam kamu baik kemauan maupun 

pekerjaan menurut kerelaan-Nya. 

YOHANES 5:17 

Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Bapa-

Ku bekerja sampai sekarang, maka Akupun 

bekerja juga." 

YOHANES 9:4 

Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia 

yang mengutus Aku, selama masih siang; 

akan datang malam, di mana tidak ada 

seorangpun yang dapat bekerja. 

RUT 2:20 

Sesudah itu berkatalah Naomi kepada 

menantunya: "Diberkatilah kiranya orang 

itu oleh TUHAN yang rela mengaruniakan 

kasih setia-Nya kepada orang-orang yang 

hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi 

kepadanya: "Orang itu kaum kerabat kita, 

dialah salah seorang yang wajib menebus 

kita." 

AMSAL 23:11 

Karena penebus mereka kuat, Dialah yang 

membela perkara mereka melawan 

engkau. 

RUT 3:10 

Lalu katanya: "Diberkatilah kiranya engkau 

oleh TUHAN, ya anakku! Sekarang engkau 

menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi dari 

pada yang pertama kali itu, karena engkau 

tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, 

baik yang miskin maupun yang kaya. 

AMSAL 21:31 

Kuda diperlengkapi untuk hari 

peperangan, tetapi kemenangan ada di 

tangan TUHAN. 

RUT 3:18 

Lalu kata mertuanya itu: "Duduk sajalah 

menanti, anakku, sampai engkau 

mengetahui, bagaimana kesudahan 

perkara itu; sebab orang itu tidak akan 

berhenti, sebelum diselesaikannya perkara 

itu pada hari ini juga." 

YEREMIA 50:34 

Tetapi Penebus mereka adalah kuat; 

TUHAN semesta alam nama-Nya. Tentulah 

Ia akan memperjuangkan perkara mereka, 

supaya Ia memberi ketenteraman kepada 

bumi, tetapi kegemparan kepada 

penduduk Babel. 



RUT 3:13 

Tinggallah di sini malam ini; dan besok 

pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, 

biarlah ia menebus; tetapi jika ia tidak 

suka menebus engkau, maka akulah yang 

akan menebus engkau, demi TUHAN yang 

hidup. Berbaring sajalah tidur sampai 

pagi." 

KISAH 1:6-7 

Maka bertanyalah mereka yang 

berkumpul di situ: "Tuhan, maukah 

Engkau pada masa ini memulihkan 

kerajaan bagi Israel?" Jawab-Nya: "Engkau 

tidak perlu mengetahui masa dan waktu, 

yang ditetapkan Bapa sendiri menurut 

kuasa-Nya. 

KISAH 1:8 

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 

Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 

akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 

seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke 

ujung bumi." 

MATIUS 24:45-46 

"Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, 

yang diangkat oleh tuannya atas orang-

orangnya untuk memberikan mereka 

makanan pada waktunya? Berbahagialah 

hamba, yang didapati tuannya melakukan 

tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. 


