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RUMAH DOA BAGI SEGALA BANGSA 
 

YESAYA 56:7 
7 mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang 
kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah 
doa-Ku. Aku akan berkenan kepada korban-
korban bakaran dan korban-korban 
sembelihan mereka yang dipersembahkan di 
atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan 
disebut rumah doa bagi segala bangsa. 
 
YESAYA 56:3-6 
3 Janganlah orang asing yang 
menggabungkan diri kepada TUHAN berkata: 
"Sudah tentu TUHAN hendak memisahkan 
aku dari pada umat-Nya"; dan janganlah 
orang kebiri berkata: "Sesungguhnya, aku ini 
pohon yang kering."  
4 Sebab beginilah firman TUHAN: "Kepada 
orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari 
Sabat-Ku dan yang memilih apa yang 
Kukehendaki dan yang berpegang kepada 
perjanjian-Ku,  
5 kepada mereka akan Kuberikan dalam 
rumah-Ku dan di lingkungan tembok-tembok 
kediaman-Ku suatu tanda peringatan dan 
nama--itu lebih baik dari pada anak-anak 
lelaki dan perempuan--,suatu nama abadi 
yang tidak akan lenyap akan Kuberikan 
kepada mereka.  
6 Dan orang-orang asing yang 
menggabungkan diri kepada TUHAN untuk 
melayani Dia, untuk mengasihi nama TUHAN 
dan untuk menjadi hamba-hamba-Nya, 
semuanya yang memelihara hari Sabat dan 
tidak menajiskannya, dan yang berpegang 
kepada perjanjian-Ku, 
 
KEJADIAN 11:1, 9 
1 Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan 
satu logatnya.  
9 Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota 
itu disebut Babel, karena di situlah 
dikacaubalaukan TUHAN bahasa seluruh bumi 
dan dari situlah mereka diserakkan TUHAN ke 
seluruh bumi. 
 

ULANGAN 23:1-4 
1 "Orang yang hancur buah pelirnya atau 
yang terpotong kemaluannya, janganlah 
masuk jemaah TUHAN.  
2 Seorang anak haram janganlah masuk 
jemaah TUHAN, bahkan keturunannya yang 
kesepuluhpun tidak boleh masuk jemaah 
TUHAN.  
3 Seorang Amon atau seorang Moab 
janganlah masuk jemaah TUHAN, bahkan 
keturunannya yang kesepuluhpun tidak boleh 
masuk jemaah TUHAN sampai selama-
lamanya,  
4 karena mereka tidak menyongsong kamu 
dengan roti dan air pada waktu perjalananmu 
keluar dari Mesir, dan karena mereka 
mengupah Bileam bin Beor dari Petor di 
Aram-Mesopotamia melawan engkau, supaya 
dikutukinya engkau. 
 
KELUARAN 12:48 
48 Tetapi apabila seorang asing telah 
menetap padamu dan mau merayakan 
Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki 
yang bersama-sama dengan dia, wajiblah 
disunat; barulah ia boleh mendekat untuk 
merayakannya; ia akan dianggap sebagai 
orang asli. Tetapi tidak seorangpun yang tidak 
bersunat boleh memakannya. 
 
MATIUS 1:1, 5-6 
1 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak 
Abraham.  
5 Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, 
Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed 
memperanakkan Isai,  
6 Isai memperanakkan raja Daud. Daud 
memperanakkan Salomo dari isteri Uria, 
 



GALATIA 3:24-28 
24 Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi 
kita sampai Kristus datang, supaya kita 
dibenarkan karena iman.  
25 Sekarang iman itu telah datang, karena itu 
kita tidak berada lagi di bawah pengawasan 
penuntun.  
26 Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah 
karena iman di dalam Yesus Kristus.  
27 Karena kamu semua, yang dibaptis dalam 
Kristus, telah mengenakan Kristus.  
28 Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau 
orang Yunani, tidak ada hamba atau orang 
merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, 
karena kamu semua adalah satu di dalam 
Kristus Yesus. 
 
KISAH RASUL 1:8 
8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 
akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 
seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke 
ujung bumi." 
 
KISAH RASUL 8:27-28, 36-37 
27 Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang 
Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan 
kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu 
negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk 
beribadah.  
28 Sekarang orang itu sedang dalam 
perjalanan pulang dan duduk dalam 
keretanya sambil membaca kitab nabi Yesaya.  
36 Mereka melanjutkan perjalanan mereka, 
dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu 
kata sida-sida itu: "Lihat, di situ ada air; 
apakah halangannya, jika aku dibaptis?"  
37 (Sahut Filipus: "Jika tuan percaya dengan 
segenap hati, boleh." Jawabnya: "Aku 
percaya, bahwa Yesus Kristus adalah Anak 
Allah.") 
 

KISAH RASUL 10:9-15 
9 Keesokan harinya ketika ketiga orang itu 
berada dalam perjalanan dan sudah dekat 
kota Yope, kira-kira pukul dua belas tengah 
hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk 
berdoa.  
10 Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi 
sementara makanan disediakan, tiba-tiba 
rohnya diliputi kuasa ilahi.  
11 Tampak olehnya langit terbuka dan 
turunlah suatu benda berbentuk kain lebar 
yang bergantung pada keempat sudutnya, 
yang diturunkan ke tanah.  
12 Di dalamnya terdapat pelbagai jenis 
binatang berkaki empat, binatang menjalar 
dan burung.  
13 Kedengaranlah olehnya suatu suara yang 
berkata: "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah 
dan makanlah!"  
14 Tetapi Petrus menjawab: "Tidak, Tuhan, 
tidak, sebab aku belum pernah makan 
sesuatu yang haram dan yang tidak tahir."  
15 Kedengaran pula untuk kedua kalinya 
suara yang berkata kepadanya: "Apa yang 
dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh 
engkau nyatakan haram."  
 
KISAH RASUL 10:19-20 
19 Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang 
penglihatan itu, berkatalah Roh: "Ada tiga 
orang mencari engkau.  
20 Bangunlah, turunlah ke bawah dan 
berangkatlah bersama-sama dengan mereka, 
jangan bimbang, sebab Aku yang menyuruh 
mereka ke mari." 
 
EFESUS 4:3-6 
3 Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh 
oleh ikatan damai sejahtera:  
4 satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana 
kamu telah dipanggil kepada satu 
pengharapan yang terkandung dalam 
panggilanmu,  
5 satu Tuhan, satu iman, satu baptisan,  
6 satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang 
di atas semua dan oleh semua dan di dalam 
semua. 


