
AYAT KHOTBAH 7 MAR 2021 

HIDUP DI DALAM HADIRAT ALLAH 

1SAMUEL 16:18 

Lalu jawab salah seorang hamba itu, 

katanya: "Sesungguhnya, aku telah 

melihat salah seorang anak laki-laki Isai, 

orang Betlehem itu, yang pandai main 

kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah 

perkasa, seorang prajurit, yang pandai 

bicara, elok perawakannya; dan TUHAN 

menyertai dia." 

 

AMSAL 27:2 

Biarlah orang lain memuji engkau dan 

bukan mulutmu, orang yang tidak 

kaukenal dan bukan bibirmu sendiri. 

 

KEJADIAN 26:28 

Jawab mereka: "Kami telah melihat 

sendiri, bahwa TUHAN menyertai engkau; 

sebab itu kami berkata: baiklah kita 

mengadakan sumpah setia, antara kami 

dan engkau; dan baiklah kami mengikat 

perjanjian dengan engkau,  

 

KEJADIAN 39:3 

Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf 

disertai TUHAN dan bahwa TUHAN 

membuat berhasil segala sesuatu yang 

dikerjakannya,  

 

KISAH 28:6 

Namun mereka menyangka, bahwa ia 

akan bengkak atau akan mati rebah 

seketika itu juga. Tetapi sesudah lama 

menanti-nanti, mereka melihat, bahwa 

tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, 

maka sebaliknya mereka berpendapat, 

bahwa ia seorang dewa. 

 

1SAMUEL 16:11 

Lalu Samuel berkata kepada Isai: "Inikah 

anakmu semuanya?" Jawabnya: "Masih 

tinggal yang bungsu, tetapi sedang 

menggembalakan kambing domba." Kata 

Samuel kepada Isai: "Suruhlah memanggil 

dia, sebab kita tidak akan duduk makan, 

sebelum ia datang ke mari." 

 

1SAMUEL 15:22 

Tetapi jawab Samuel: "Apakah TUHAN itu 

berkenan kepada korban bakaran dan 

korban sembelihan sama seperti kepada 

mendengarkan suara TUHAN? 

Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik 

dari pada korban sembelihan, 

memperhatikan lebih baik dari pada lemak 

domba-domba jantan. 

 

LUKAS 16:10 

"Barangsiapa setia dalam perkara-perkara 

kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara 

besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam 

perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga 

dalam perkara-perkara besar. 

 

MAZMUR 27:10 

Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan 

aku, namun TUHAN menyambut aku.  

 



2KORINTUS 12:10 

Karena itu aku senang dan rela di dalam 

kelemahan, di dalam siksaan, di dalam 

kesukaran, di dalam penganiayaan dan 

kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika 

aku lemah, maka aku kuat. 

 

HAKIM-HAKIM 7:15 

Segera sesudah Gideon mendengar mimpi 

itu diceritakan dengan maknanya, 

sujudlah ia menyembah. Kemudian 

pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, 

lalu berkata: "Bangunlah, sebab TUHAN 

telah menyerahkan perkemahan orang 

Midian ke dalam tanganmu." 

 

MATIUS 1:23 

"Sesungguhnya, anak dara itu akan 

mengandung dan melahirkan seorang 

anak laki-laki, dan mereka akan 

menamakan Dia Imanuel" --yang berarti: 

Allah menyertai kita. 

 

IBRANI 10:3-4 

Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap 

tahun orang diperingatkan akan adanya 

dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu 

jantan atau darah domba jantan 

menghapuskan dosa.  

 

YOHANES 1:29 

Pada keesokan harinya Yohanes melihat 

Yesus datang kepadanya dan ia berkata: 

"Lihatlah Anak domba Allah, yang 

menghapus dosa dunia. 

 

YOHANES 14:15-18 

"Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan 

menuruti segala perintah-Ku. Aku akan 

minta kepada Bapa, dan Ia akan 

memberikan kepadamu seorang Penolong 

yang lain, supaya Ia menyertai kamu 

selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. 

Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab 

dunia tidak melihat Dia dan tidak 

mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, 

sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di 

dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan 

kamu sebagai yatim piatu. Aku datang 

kembali kepadamu. 


