
AYAT KHOTBAH 20 JUNI 2021 

HIDUP DI DALAM KEBAIKAN ALLAH 

 

2TAWARIKH 36:14-16  

14 Juga semua pemimpin di antara para imam dan 

rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti 

segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang 

dikuduskan TUHAN di Yerusalem itu dinajiskan 

mereka.  

15 Namun TUHAN, Allah nenek moyang mereka, 

berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-

utusan-Nya, karena Ia sayang kepada umat-Nya dan 

tempat kediaman-Nya.  

16 Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah 

itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-

nabi-Nya. Oleh sebab itu murka TUHAN bangkit 

terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi 

pemulihan. 

 

MAZMUR 103:13-14 

13 Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, 

demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang 

takut akan Dia.  

14 Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat, bahwa 

kita ini debu. 

 

MATIUS 15:32 

32 Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan 

berkata: "Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada 

orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti 

Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku 

tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, 

nanti mereka pingsan di jalan." 

 

AYUB 33:14-18 

14 Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, 

tetapi orang tidak memperhatikannya.  

15 Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, 

bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat 

tidur,  

16 maka Ia membuka telinga manusia dan 

mengejutkan mereka dengan teguran-teguran  

17 untuk menghalangi manusia dari pada 

perbuatannya, dan melenyapkan kesombongan orang,  

18 untuk menahan nyawanya dari pada liang kubur, 

dan hidupnya dari pada maut oleh lembing. 

 

2TAWARIKH 36:16 

16 Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah 

itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-

nabi-Nya. Oleh sebab itu murka TUHAN bangkit 

terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi 

pemulihan. 

 

1KORINTUS 15:51 

51 Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu 

rahasia: kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita 

semuanya akan diubah, 

 

LUKAS 17:34 

34 Aku berkata kepadamu: Pada malam itu ada dua 

orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan 

dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 

 

AMOS 4:1-3 

1 "Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang 

ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, 

yang menginjak orang miskin, yang mengatakan 

kepada tuan-tuanmu: bawalah ke mari, supaya kita 

minum-minum!  

2 Tuhan ALLAH telah bersumpah demi kekudusan-

Nya: sesungguhnya, akan datang masanya bagimu, 

bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal 

di antara kamu dengan kail ikan.  

3 Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-

masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah 

Hermon," demikianlah firman TUHAN. 

 

WAHYU 11:2 

2 Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah 

luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah 

diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka 

akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua 

bulan lamanya." 

 

  



MATIUS 24:21 

21 Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang 

dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal 

dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi 

lagi. 

 

ROMA 2:4-5 

4 Maukah engkau menganggap sepi kekayaan 

kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hati-

Nya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud 

kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada 

pertobatan?  

5 Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau 

bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu 

sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman 

Allah yang adil akan dinyatakan. 

 


