
AYAT KHOTBAH IBADAH MINGGU 13 JUNI 2021 

FOCUS 

2RAJA-RAJA 18:1-4 

1 Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, 

raja Israel, Hizkia, anak Ahas raja Yehuda menjadi 

raja.  

2 Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia 

menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun 

lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama 

ibunya ialah Abi, anak Zakharia.  

3 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, 

tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa 

leluhurnya.  

4 Dialah yang menjauhkan bukit-bukit 

pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu 

berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala 

dan yang menghancurkan ular tembaga yang 

dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang 

Israel memang masih membakar korban bagi ular 

itu yang namanya disebut Nehustan. 

 

ULANGAN 12:1-3 

1 "Inilah ketetapan dan peraturan yang harus 

kamu lakukan dengan setia di negeri yang 

diberikan TUHAN, Allah nenek moyangmu, 

kepadamu untuk memilikinya, selama kamu 

hidup di muka bumi.  

2 Kamu harus memusnahkan sama sekali segala 

tempat, di mana bangsa-bangsa yang daerahnya 

kamu duduki itu beribadah kepada allah mereka, 

yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit 

dan di bawah setiap pohon yang rimbun.  

3 Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-

tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang 

berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung 

allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka 

kamu hapuskan dari tempat itu. 

 

2KORINTUS 5:17 

17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah 

ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, 

sesungguhnya yang baru sudah datang. 

KEJADIAN 1:27-28 

27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut 

gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-

Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya 

mereka.  

28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman 

kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah 

banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 

berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-

burung di udara dan atas segala binatang yang 

merayap di bumi." 

 

ROMA 1:24-25 

24 Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada 

keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga 

mereka saling mencemarkan tubuh mereka.  

25 Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah 

dengan dusta dan memuja dan menyembah 

makhluk dengan melupakan Penciptanya yang 

harus dipuji selama-lamanya, amin. 

 

2TIMOTIUS 4:10 

10 karena Demas telah mencintai dunia ini dan 

meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke 

Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan 

Titus ke Dalmatia. 

 

2TAWARIKH 29:3 

3 Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam 

bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu 

rumah TUHAN dan memperbaikinya. 

 

1KORINTUS 6:19-20 

19 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 

adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, 

Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, --dan 

bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?  

20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah 

lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah 

dengan tubuhmu! 

  



2TAWARIKH 29:10 

10 Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian 

dengan TUHAN, Allah Israel, supaya murka-Nya 

yang menyala-nyala itu undur dari pada kita. 

 

IBRANI 11:24-27 

24 Karena iman maka Musa, setelah dewasa, 

menolak disebut anak puteri Firaun,  

25 karena ia lebih suka menderita sengsara 

dengan umat Allah dari pada untuk sementara 

menikmati kesenangan dari dosa.  

26 Ia menganggap penghinaan karena Kristus 

sebagai kekayaan yang lebih besar dari pada 

semua harta Mesir, sebab pandangannya ia 

arahkan kepada upah.  

27 Karena iman maka ia telah meninggalkan 

Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia 

bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak 

kelihatan. 

 

IBRANI 11:15 

15 Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka 

ingat akan tanah asal, yang telah mereka 

tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai 

kesempatan untuk pulang ke situ. 

 

IBRANI 12:1-3 

1 Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan 

awan yang mengelilingi kita, marilah kita 

menanggalkan semua beban dan dosa yang 

begitu merintangi kita, dan berlomba dengan 

tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi 

kita.  

2 Marilah kita melakukannya dengan mata yang 

tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam 

iman, dan yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 

kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang 

disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di 

sebelah kanan takhta Allah.  

3 Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun 

menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap 

diri-Nya dari pihak orang-orang berdosa, supaya 

jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 


