
AYAT KHOTBAH MINGGU 14 MARET 2021 

BAGAIMANA BERPEGANG TEGUH  

PADA FIRMAN ALLAH 

 

1SAMUEL 17:26 

Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang 

berdiri di dekatnya: "Apakah yang akan dilakukan 

kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu 

dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? 

Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, 

sampai ia berani mencemoohkan barisan dari 

pada Allah yang hidup?" 

1SAMUEL 17:28 

Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar 

perkataan Daud kepada orang-orang itu, 

bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil 

berkata: "Mengapa engkau datang? Dan pada 

siapakah kautinggalkan kambing domba yang dua 

tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat 

pemberanimu dan kejahatan hatimu: engkau 

datang ke mari dengan maksud melihat 

pertempuran."  

1SAMUEL 17:33 

Tetapi Saul berkata kepada Daud: "Tidak mungkin 

engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk 

melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang 

dia sejak dari masa mudanya telah menjadi 

prajurit."  

1SAMUEL 17:38-39 

Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada 

Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya 

dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu 

Daud mengikatkan pedangnya di luar baju 

perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, 

sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah 

Daud kepada Saul: "Aku tidak dapat berjalan 

dengan memakai ini, sebab belum pernah aku 

mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. 

2TIMOTIUS 4:16-18 

Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak 

seorangpun yang membantu aku, semuanya 

meninggalkan aku--kiranya hal itu jangan 

ditanggungkan atas mereka--, tetapi Tuhan telah 

mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya 

dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan 

sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi 

mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas 

dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan 

aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan 

menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke 

dalam Kerajaan-Nya di sorga. Bagi-Nyalah 

kemuliaan selama-lamanya! Amin. 

MATIUS 10:18-20 

Dan karena Aku, kamu akan digiring ke muka 

penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu 

kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang 

tidak mengenal Allah. Apabila mereka 

menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir akan 

bagaimana dan akan apa yang harus kamu 

katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan 

kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu 

yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; Dia 

yang akan berkata-kata di dalam kamu. 

1SAMUEL 24:5-8 

(24-5) Lalu berkatalah orang-orangnya kepada 

Daud: "Telah tiba hari yang dikatakan TUHAN 

kepadamu: Sesungguhnya, Aku menyerahkan 

musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah 

kepadanya apa yang kaupandang baik." Maka 

Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul 

dengan diam-diam.  

(24-6) Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, 

karena ia telah memotong punca Saul;  

(24-7) lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya: 

"Dijauhkan Tuhanlah kiranya dari padaku untuk 

melakukan hal yang demikian kepada tuanku, 

kepada orang yang diurapi TUHAN, yakni 

menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi 

TUHAN."  

(24-8) Dan Daud mencegah orang-orangnya 

dengan perkataan itu; ia tidak mengizinkan 

mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu 

Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak 

melanjutkan perjalanannya. 



1SAMUEL 26:12 

Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu 

dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak 

ada yang melihatnya, tidak ada yang 

mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab 

sekaliannya tidur, karena TUHAN membuat 

mereka tidur nyenyak. 

1SAMUEL 26:8-10 

Lalu berkatalah Abisai kepada Daud: "Pada hari 

ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam 

tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku 

menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, 

dengan satu tikaman saja, tidak usah dia 

kutancapkan dua kali."  

Tetapi kata Daud kepada Abisai: "Jangan 

musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat 

menjamah orang yang diurapi TUHAN, dan bebas 

dari hukuman?"  

Lagi kata Daud: "Demi TUHAN yang hidup, 

niscaya TUHAN akan membunuh dia: entah 

karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena 

ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. 

LUKAS 9:53-56 

Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau 

menerima Dia, karena perjalanan-Nya menuju 

Yerusalem.  

Ketika dua murid-Nya, yaitu Yakobus dan 

Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata: 

"Tuhan, apakah Engkau mau, supaya kami 

menyuruh api turun dari langit untuk 

membinasakan mereka?"  

Akan tetapi Ia berpaling dan menegor mereka.  

Lalu mereka pergi ke desa yang lain. 

KISAH RASUL 21:10-13 

Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, 

datanglah dari Yudea seorang nabi bernama 

Agabus.  

Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat 

pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan 

tangannya sendiri ia berkata: "Demikianlah kata 

Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat 

pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi 

di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan 

bangsa-bangsa lain."  

Mendengar itu kami bersama-sama dengan 

murid-murid di tempat itu meminta, supaya 

Paulus jangan pergi ke Yerusalem.  

Tetapi Paulus menjawab: "Mengapa kamu 

menangis dan dengan jalan demikian mau 

menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan 

saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di 

Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." 


