
AYAT KHOTBAH 21 MARET 2021 

BAGAIMANA MEMINTA MAAF 

2SAMUEL 11:1-4 

Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja 

biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh 

Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh 

orang Israel. Mereka memusnahkan bani Amon 

dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri 

tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu 

petang, ketika Daud bangun dari tempat 

pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh 

istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu 

seorang perempuan sedang mandi; perempuan 

itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh 

orang bertanya tentang perempuan itu dan orang 

berkata: "Itu adalah Batsyeba binti Eliam, isteri 

Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh 

orang mengambil dia. Perempuan itu datang 

kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. 

Perempuan itu baru selesai membersihkan diri 

dari kenajisannya. Kemudian pulanglah 

perempuan itu ke rumahnya. 

EFESUS 4:27 

dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis. 

YESAYA 59:2-3 

tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan 

Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang 

membuat Dia menyembunyikan diri terhadap 

kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala 

dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan 

jarimu oleh kejahatan; mulutmu mengucapkan 

dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. 

MAZMUR 51:18-19 

Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud, 

ketika nabi Natan datang kepadanya setelah ia 

menghampiri Batsyeba. 

Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban 

sembelihan; sekiranya kupersembahkan korban 

bakaran, Engkau tidak menyukainya. 

Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang 

hancur; hati yang patah dan remuk tidak akan 

Kaupandang hina, ya Allah. 

 

2SAMUEL 12:9, 14 

Mengapa engkau menghina TUHAN dengan 

melakukan apa yang jahat di mata-Nya?  

Walaupun demikian, karena engkau dengan 

perbuatan ini telah sangat menista TUHAN 

YOHANES 16:8 

Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia 

akan dosa, kebenaran dan penghakiman; 

2SAMUEL 12:13 

Lalu berkatalah Daud kepada Natan: "Aku sudah 

berdosa kepada TUHAN." Dan Natan berkata 

kepada Daud: "TUHAN telah menjauhkan dosamu 

itu: engkau tidak akan mati.  

1SAMUEL 15:24 

Berkatalah Saul kepada Samuel: "Aku telah 

berdosa, sebab telah kulangkahi titah TUHAN dan 

perkataanmu; tetapi aku takut kepada rakyat, 

karena itu aku mengabulkan permintaan mereka.  

MATIUS 27:3-4 

Pada waktu Yudas, yang menyerahkan Dia, 

melihat, bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman 

mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan 

uang yang tiga puluh perak itu kepada imam-

imam kepala dan tua-tua, dan berkata: "Aku telah 

berdosa karena menyerahkan darah orang yang 

tak bersalah." Tetapi jawab mereka: "Apa urusan 

kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri!" 

1SAMUEL 16:7 

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." 

1SAMUEL 15:30 

Tetapi kata Saul: "Aku telah berdosa; tetapi 

tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang 

di depan para tua-tua bangsaku dan di depan 

orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan 

aku, maka aku akan sujud menyembah kepada 

TUHAN, Allahmu." 

  



MATIUS 27:5 

Maka iapun melemparkan uang perak itu ke 

dalam Bait Suci, lalu pergi dari situ dan 

menggantung diri. 

MAZMUR 51:5-7 

Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku 

senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap 

Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah 

berdosa dan melakukan apa yang Kauanggap 

jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam 

putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. 

Sesungguhnya, dalam kesalahan aku 

diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 

ROMA 3:4 

Sekali-kali tidak! Sebaliknya: Allah adalah benar, 

dan semua manusia pembohong, seperti ada 

tertulis: "Supaya Engkau ternyata benar dalam 

segala firman-Mu, dan menang, jika Engkau 

dihakimi." 

2SAMUEL 12:19-20 

Ketika Daud melihat, bahwa pegawai-pegawainya 

berbisik-bisik, mengertilah ia, bahwa anak itu 

sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-

pegawainya: "Sudah matikah anak itu?" Jawab 

mereka: "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia 

mandi dan berurap dan bertukar pakaian; ia 

masuk ke dalam rumah TUHAN dan sujud 

menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke 

rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan 

kepadanya roti, lalu ia makan. 

2SAMUEL 12:13-14 

Lalu berkatalah Daud kepada Natan: "Aku sudah 

berdosa kepada TUHAN." Dan Natan berkata 

kepada Daud: "TUHAN telah menjauhkan dosamu 

itu: engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, 

karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat 

menista TUHAN, pastilah anak yang lahir bagimu 

itu akan mati." 

ROMA 6:20-22 

Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari 

kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik 

dari padanya? Semuanya itu menyebabkan kamu 

merasa malu sekarang, karena kesudahan 

semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, 

setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan 

setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu 

beroleh buah yang membawa kamu kepada 

pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah 

hidup yang kekal. 

MATIUS 27:51-53 

Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas 

sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan 

bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan 

terbuka dan banyak orang kudus yang telah 

meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan 

Yesus, merekapun keluar dari kubur, lalu masuk 

ke kota kudus dan menampakkan diri kepada 

banyak orang. 

KISAH RASUL 2:29 

Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan 

terus terang kepadamu tentang Daud, bapa 

bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan 

kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. 

MAZMUR 32:1-5 

Dari Daud. Nyanyian pengajaran.  

Berbahagialah orang yang diampuni 

pelanggarannya, yang dosanya ditutupi! 

Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak 

diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa 

penipu!  

Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi 

lesu karena aku mengeluh sepanjang hari; sebab 

siang malam tangan-Mu menekan aku dengan 

berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh 

teriknya musim panas. Sela  

Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan 

kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku 

berkata: "Aku akan mengaku kepada TUHAN 

pelanggaran-pelanggaranku," dan Engkau 

mengampuni kesalahan karena dosaku. Sela 


