AYAT KHOTBAH 2 MEI 2021

HIKMAT
1RAJA-RAJA 3:7-10
7 Maka sekarang, ya TUHAN, Allahku,
Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu
ini menjadi raja menggantikan Daud,
ayahku, sekalipun aku masih sangat muda
dan belum berpengalaman.
8 Demikianlah hamba-Mu ini berada di
tengah-tengah umat-Mu yang Kaupilih,
suatu umat yang besar, yang tidak
terhitung dan tidak terkira banyaknya.
9 Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini
hati yang faham menimbang perkara
untuk menghakimi umat-Mu dengan
dapat membedakan antara yang baik dan
yang jahat, sebab siapakah yang sanggup
menghakimi umat-Mu yang sangat besar
ini?"
10 Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa
Salomo meminta hal yang demikian.

1RAJA-RAJA 4:30-31
30 sehingga hikmat Salomo melebihi
hikmat segala bani Timur dan melebihi
segala hikmat orang Mesir.
31 Ia lebih bijaksana dari pada semua
orang, dari pada Etan, orang Ezrahi itu,
dan dari pada Heman, Kalkol dan Darda,
anak-anak Mahol; sebab itu ia mendapat
nama di antara segala bangsa
sekelilingnya.

1RAJA-RAJA 3:27-28
27 Tetapi raja menjawab, katanya:
"Berikanlah kepadanya bayi yang hidup
itu, jangan sekali-kali membunuh dia; dia
itulah ibunya."
28 Ketika seluruh orang Israel mendengar
keputusan hukum yang diberikan raja,
maka takutlah mereka kepada raja, sebab
mereka melihat, bahwa hikmat dari pada
Allah ada dalam hatinya untuk melakukan
keadilan.

1RAJA-RAJA 10:4-5
4 Ketika ratu negeri Syeba melihat segala
hikmat Salomo dan rumah yang telah
didirikannya,
5 makanan di mejanya, cara duduk
pegawai-pegawainya, cara pelayanpelayannya melayani dan berpakaian,
minumannya dan korban bakaran yang
biasa dipersembahkannya di rumah
TUHAN, maka tercenganglah ratu itu.

MATIUS 12:42
42 Pada waktu penghakiman, ratu dari
Selatan itu akan bangkit bersama
angkatan ini dan ia akan menghukumnya
juga. Sebab ratu ini datang dari ujung
bumi untuk mendengar hikmat Salomo,
dan sesungguhnya yang ada di sini lebih
dari pada Salomo!"

1KORINTUS 1:23-24
23 tetapi kami memberitakan Kristus yang
disalibkan: untuk orang-orang Yahudi
suatu batu sandungan dan untuk orangorang bukan Yahudi suatu kebodohan,
24 tetapi untuk mereka yang dipanggil,
baik orang Yahudi, maupun orang bukan
Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan
hikmat Allah.

KOLOSE 4:5-6
5 Hiduplah dengan penuh hikmat
terhadap orang-orang luar, pergunakanlah
waktu yang ada.
6 Hendaklah kata-katamu senantiasa
penuh kasih, jangan hambar, sehingga
kamu tahu, bagaimana kamu harus
memberi jawab kepada setiap orang.

EFESUS 5:15-18
15 Karena itu, perhatikanlah dengan
saksama, bagaimana kamu hidup,
janganlah seperti orang bebal, tetapi
seperti orang arif,
16 dan pergunakanlah waktu yang ada,
karena hari-hari ini adalah jahat.
17 Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
kehendak Tuhan.
18 Dan janganlah kamu mabuk oleh
anggur, karena anggur menimbulkan hawa
nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh
dengan Roh,

YAKOBUS 1:5-6
5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang
kekurangan hikmat, hendaklah ia
memintakannya kepada Allah, --yang
memberikan kepada semua orang dengan
murah hati dan dengan tidak membangkitbangkit--,maka hal itu akan diberikan
kepadanya.
6 Hendaklah ia memintanya dalam iman,
dan sama sekali jangan bimbang, sebab
orang yang bimbang sama dengan
gelombang laut, yang diombangambingkan kian ke mari oleh angin.

