AYAT KHOTBAH IBADAH MINGGU 3 JULI 2022

AKU SIAP YA TUHAN
YEREMIA 1:1-3
1 Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin
Hilkia, dari keturunan imam yang ada di
Anatot di tanah Benyamin.
2 Dalam zaman Yosia bin Amon, raja
Yehuda, dalam tahun yang ketiga belas
dari pemerintahannya datanglah firman
TUHAN kepada Yeremia.
3 Firman itu datang juga dalam zaman
Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, sampai
akhir tahun yang kesebelas zaman Zedekia
bin Yosia, raja Yehuda, hingga penduduk
Yerusalem diangkut ke dalam
pembuangan dalam bulan yang kelima.
YEREMIA 1:4-5
4 Firman TUHAN datang kepadaku,
bunyinya:
5 "Sebelum Aku membentuk engkau
dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal
engkau, dan sebelum engkau keluar dari
kandungan, Aku telah menguduskan
engkau, Aku telah menetapkan engkau
menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."
YEREMIA 29:11
11 Sebab Aku ini mengetahui rancanganrancangan apa yang ada pada-Ku
mengenai kamu, demikianlah firman
TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk
memberikan kepadamu hari depan yang
penuh harapan.
YEREMIA 1:6
6 Maka aku menjawab: "Ah, Tuhan ALLAH!
Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara,
sebab aku ini masih muda."

1 TIMOTIUS 4:12
12 Jangan seorangpun menganggap
engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya,
dalam perkataanmu, dalam tingkah
lakumu, dalam kasihmu, dalam
kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.
2 KORINTUS 4:7
7 Tetapi harta ini kami punyai dalam
bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa
kekuatan yang melimpah-limpah itu
berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
YEREMIA 1:7
7 Tetapi TUHAN berfirman kepadaku:
"Janganlah katakan: Aku ini masih muda,
tetapi kepada siapapun engkau Kuutus,
haruslah engkau pergi, dan apapun yang
Kuperintahkan kepadamu, haruslah
kausampaikan.
LUKAS 21:15
15 Sebab Aku sendiri akan memberikan
kepadamu kata-kata hikmat, sehingga
kamu tidak dapat ditentang atau dibantah
lawan-lawanmu.
KOLOSE 4:6
6 Hendaklah kata-katamu senantiasa
penuh kasih, jangan hambar, sehingga
kamu tahu, bagaimana kamu harus
memberi jawab kepada setiap orang.
1 KORINTUS 14:3
3 Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkatakata kepada manusia, ia membangun,
menasihati dan menghibur.

YESAYA 50:4
4 Tuhan ALLAH telah memberikan
kepadaku lidah seorang murid, supaya
dengan perkataan aku dapat memberi
semangat baru kepada orang yang letih
lesu. Setiap pagi Ia mempertajam
pendengaranku untuk mendengar seperti
seorang murid.
AMSAL 22:15
15 Kebodohan melekat pada hati orang
muda, tetapi tongkat didikan akan
mengusir itu dari padanya.
YEREMIA 1:8
8 Janganlah takut kepada mereka, sebab
Aku menyertai engkau untuk melepaskan
engkau, demikianlah firman TUHAN."
YEREMIA 1:9-10
9 Lalu TUHAN mengulurkan tangan-Nya
dan menjamah mulutku; TUHAN
berfirman kepadaku: "Sesungguhnya, Aku
menaruh perkataan-perkataan-Ku ke
dalam mulutmu.
10 Ketahuilah, pada hari ini Aku
mengangkat engkau atas bangsa-bangsa
dan atas kerajaan-kerajaan untuk
mencabut dan merobohkan, untuk
membinasakan dan meruntuhkan, untuk
membangun dan menanam."

2 KORINTUS 10:4-6
4 karena senjata kami dalam perjuangan
bukanlah senjata duniawi, melainkan
senjata yang diperlengkapi dengan kuasa
Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan
benteng-benteng.
5 Kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang
dibangun oleh keangkuhan manusia untuk
menentang pengenalan akan Allah. Kami
menawan segala pikiran dan
menaklukkannya kepada Kristus,
6 dan kami siap sedia juga untuk
menghukum setiap kedurhakaan, bila
ketaatan kamu telah menjadi sempurna.

