
AYAT KHOTBAH MINGGU 14 FEB 2020 

MENGALAMI KASIH ALLAH  

DI TENGAH KEHILANGAN 

1SAMUEL 9:1-3 

Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish 

bin Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afiah, 

seorang suku Benyamin, seorang yang berada. 

Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, 

seorang muda yang elok rupanya; tidak ada 

seorangpun dari antara orang Israel yang lebih 

elok dari padanya: dari bahu ke atas ia lebih tinggi 

dari pada setiap orang sebangsanya. Kish, ayah 

Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. 

Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, anaknya: 

"Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan 

pergilah mencari keledai-keledai itu." 

 

1SAMUEL 9:4-5 

Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim; 

juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi 

tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan 

melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu 

tidak ada; kemudian mereka berjalan melalui 

tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika 

mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul 

kepada bujangnya yang bersama-sama dengan 

dia: "Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi 

memikirkan keledai-keledai itu, tetapi kuatir 

mengenai kita." 

 

YESAYA 30:18 

Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya 

hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu; 

sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. 

Sebab TUHAN adalah Allah yang adil; 

berbahagialah semua orang yang menanti-

nantikan Dia! 

 

1SAMUEL 9:6-8 

Tetapi orang ini berkata kepadanya: "Tunggu, di 

kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang 

terhormat; segala yang dikatakannya pasti 

terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, 

mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita 

tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab 

Saul kepada bujangnya itu: "Tetapi kalau kita 

pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? 

Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak 

ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah 

itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang 

itu pula kepada Saul: "Masih ada padaku 

seperempat syikal perak; itu dapat aku berikan 

kepada abdi Allah itu, maka ia akan 

memberitahukan kepada kita tentang perjalanan 

kita." 

 

1RAJA-RAJA 19:12 

Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi 

tidak ada TUHAN dalam api itu. Dan sesudah api 

itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. 

 

1SAMUEL 9:14-16 

Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka 

masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk 

naik ke bukit, berpapasan dengan mereka. Tetapi 

TUHAN telah menyatakan kepada Samuel, sehari 

sebelum kedatangan Saul, demikian: "Besok kira-

kira waktu ini Aku akan menyuruh kepadamu 

seorang laki-laki dari tanah Benyamin; engkau 

akan mengurapi dia menjadi raja atas umat-Ku 

Israel dan ia akan menyelamatkan umat-Ku dari 

tangan orang Filistin. Sebab Aku telah 

memperhatikan sengsara umat-Ku itu, karena 

teriakannya telah sampai kepada-Ku." 

 

YESAYA 55:8-9 

Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan 

jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman 

TUHAN. Seperti tingginya langit dari bumi, 

demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan 

rancangan-Ku dari rancanganmu. 

 

1SAMUEL 9:19-20 

Jawab Samuel kepada Saul, katanya: "Akulah 

pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari 

ini kamu makan bersama-sama dengan daku; 

besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku 

akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu 



yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-

keledaimu, yang telah hilang tiga hari lamanya 

sampai sekarang, janganlah engkau kuatir, sebab 

telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki 

segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu 

ada padamu dan pada seluruh kaum 

keluargamu?" 

 

1SAMUEL 9:22-23 

Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan 

bujangnya, dibawanya ke pendopo dan 

diberikannya kepada mereka tempat utama di 

depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 

tiga puluh orang. Berkatalah Samuel kepada juru 

masak: "Berikanlah sekarang bagian yang 

kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan: 

Simpanlah ini dahulu." 

 

MARKUS 5:25-26 

Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 

dua belas tahun lamanya menderita pendarahan. 

Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai 

tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang 

ada padanya, namun sama sekali tidak ada 

faedahnya malah sebaliknya keadaannya makin 

memburuk. 

 

1SAMUEL 9:25-26 

Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota. 

Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas 

sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar 

menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di 

atas sotoh itu, katanya: "Bangunlah, aku akan 

mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan 

mereka keduanya pergi ke luar, yakni ia dan 

Samuel. 

 

KISAH RASUL 10:9-11 

Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada 

dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, 

kira-kira pukul dua belas tengah hari, naiklah 

Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa 

lapar dan ingin makan, tetapi sementara 

makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi 

kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan 

turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang 

bergantung pada keempat sudutnya, yang 

diturunkan ke tanah. 

 

1SAMUEL 10:2 

Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan 

aku, maka engkau akan bertemu dengan dua 

orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah 

Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata 

kepadamu: Keledai-keledai yang engkau cari itu 

telah diketemukan; dan ayahmu tidak 

memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia 

kuatir mengenai kamu, katanya: Apakah yang 

akan kuperbuat untuk anakku itu? 

 

1SAMUEL 10:3-4 

Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan 

sampai ke pohon tarbantin Tabor, maka di sana 

engkau akan ditemui oleh tiga orang laki-laki yang 

naik menghadap Allah di Betel; seorang 

membawa tiga ekor anak kambing, seorang 

membawa tiga ketul roti dan yang lain lagi 

sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam 

kepadamu dan memberikan kepadamu dua ketul 

roti yang akan kauterima dari mereka. 

 

1SAMUEL 10:5-6 

Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, 

tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan 

apabila engkau masuk kota, engkau akan 

berjumpa di sana dengan serombongan nabi, 

yang turun dari bukit pengorbanan dengan 

gambus, rebana, suling dan kecapi di depan 

mereka; mereka sendiri akan kepenuhan seperti 

nabi. Maka Roh TUHAN akan berkuasa atasmu; 

engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan 

mereka dan berubah menjadi manusia lain. 

 

1SAMUEL 10:9 

Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan 

Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi 

lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu 

terjadi pada hari itu juga. 


