
AYAT KHOTBAH 18 APRIL 2021 

JURU SELAMAT 
DULU, SEKARANG, DAN YANG AKAN DATANG 

 

IBRANI 13:8-9 

8 Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun 

hari ini dan sampai selama-lamanya.  

9 Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai 

ajaran asing. Sebab yang baik ialah, bahwa hati 

kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan 

dengan pelbagai makanan yang tidak memberi 

faedah kepada mereka yang menuruti aturan-

aturan makanan macam itu. 

 

KEJADIAN 3:15 

15 Aku akan mengadakan permusuhan antara 

engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu 

dan keturunannya; keturunannya akan 

meremukkan kepalamu, dan engkau akan 

meremukkan tumitnya." 

 

KELUARAN 13:3 

3 Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu: 

"Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu 

keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan; karena 

dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN telah 

membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak 

boleh dimakan sesuatupun yang beragi. 

 

YOSUA 21:44 

44 Dan TUHAN mengaruniakan kepada mereka 

keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang 

dijanjikan-Nya dengan bersumpah kepada nenek 

moyang mereka. Tidak ada seorangpun dari 

semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi 

mereka; semua musuhnya diserahkan TUHAN 

kepada mereka. 

 

RUT 3:18 

18 Lalu kata mertuanya itu: "Duduk sajalah 

menanti, anakku, sampai engkau mengetahui, 

bagaimana kesudahan perkara itu; sebab orang 

itu tidak akan berhenti, sebelum diselesaikannya 

perkara itu pada hari ini juga." 

 

HAKIM-HAKIM 2:18 

18 Setiap kali apabila TUHAN membangkitkan 

seorang hakim bagi mereka, maka TUHAN 

menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka 

dari tangan musuh mereka selama hakim itu 

hidup; sebab TUHAN berbelas kasihan 

mendengar rintihan mereka karena orang-orang 

yang mendesak dan menindas mereka. 

 

WAHYU 13:3 

3 Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-

kepalanya seperti kena luka yang membahayakan 

hidupnya, tetapi luka yang membahayakan 

hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu 

mengikut binatang itu. 

 

1RAJA-RAJA 21:25 

25 Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti 

Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan 

apa yang jahat di mata TUHAN, karena ia telah 

dibujuk oleh Izebel, isterinya. 

 

ROMA 8:28 

28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja 

dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 

kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu 

bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan 

rencana Allah. 

 

1RAJA-RAJA 4:25 

25 sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam 

dengan tenteram, masing-masing di bawah 

pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai 

Bersyeba seumur hidup Salomo. 


