
AYAT KHOTBAH MINGGU 11 APRIL 2021 

KUASA KEBANGKITAN 
 

PENGKHOTBAH 12:7 

7 dan debu kembali menjadi tanah seperti semula 

dan roh kembali kepada Allah yang 

mengaruniakannya. 

 

1KORINTUS 15:42-44 

42 Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan 

orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, 

dibangkitkan dalam ketidakbinasaan.  

43 Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan 

dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, 

dibangkitkan dalam kekuatan.  

44 Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang 

dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada 

tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. 

 

FILIPI 3:7-11 

7 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan 

bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.  

8 Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena 

pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih 

mulia dari pada semuanya. Oleh karena Dialah 

aku telah melepaskan semuanya itu dan 

menganggapnya sampah, supaya aku 

memperoleh Kristus,  

9 dan berada dalam Dia bukan dengan 

kebenaranku sendiri karena mentaati hukum 

Taurat, melainkan dengan kebenaran karena 

kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran 

yang Allah anugerahkan berdasarkan 

kepercayaan.  

10 Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan 

kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 

penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa 

dengan Dia dalam kematian-Nya,  

11 supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari 

antara orang mati. 

ROMA 6:4 

4 Dengan demikian kita telah dikuburkan 

bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam 

kematian, supaya, sama seperti Kristus telah 

dibangkitkan dari antara orang mati oleh 

kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup 

dalam hidup yang baru. 

 

ROMA 8:11 

11 Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan 

Yesus dari antara orang mati, diam di dalam 

kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan 

Kristus Yesus dari antara orang mati, akan 

menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh 

Roh-Nya, yang diam di dalam kamu. 

 

GALATIA 2:19-20 

19 Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk 

hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku 

telah disalibkan dengan Kristus;  

20 namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri 

yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di 

dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang 

di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam 

Anak Allah yang telah mengasihi aku dan 

menyerahkan diri-Nya untuk aku. 

 

2KORINTUS 5:7 

7 --sebab hidup kami ini adalah hidup karena 

percaya, bukan karena melihat— 

 

LUKAS 22:31-33 

31 Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut 

untuk menampi kamu seperti gandum,  

32 tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya 

imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau 

engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-

saudaramu."  

33 Jawab Petrus: "Tuhan, aku bersedia masuk 

penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau!" 

  



YESAYA 60:1-2 

1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu 

datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.  

2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi 

bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; 

tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan 

kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. 

 


