
HIDUP SETURUT
AGENDA TUHAN



Ester 1 : 19
Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan
suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di
dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat
dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap raja
Ahasyweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan
kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik
dari padanya.



Ester 1 : 9 & 11 - 12
9 Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi

semua perempuan di dalam istana raja Ahasyweros.
11 supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan

memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk
memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat
dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok
rupanya.

12 Tetapi ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut
titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga
sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya.



Kejadian 2 : 16
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada
manusia : Semua pohon dalam taman ini boleh
kaumakan buahnya dengan bebas.



Kejadian 3 : 17 - 19
17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu : Karena engkau

mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon,
yang telah Kuperintahkan kepadamu : Jangan makan dari
padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan
bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur
hidupmu :

18 semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan
tumbuh-tumbuhan di padang l akan menjadi makananmu;

19 dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai
engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau
diambil; sebab engkau debu dan engkau akan Kembali menjadi
debu.

https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Kej%203:17-19,23&tab=text


Matius 22 : 4
Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya :
Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu :
Sesungguhnya hidangan, telah kusediakan, lembu-lembu
jantan dan ternak piaraanku telah disembelih; semuanya
telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini.



Yunus 1 : 7
Lalu berkatalah mereka satu sama lain :
Marilah kita buang undi, supaya kita
mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh
malapetaka ini. Mereka membuang undi dan
Yunuslah yang kena undi.



Yunus 1 : 1 - 3
Yunus mengingkari panggilan Tuhan
1 Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian :
2 Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu,

berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah
sampai kepada-Ku.

3 Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari
hadapan Tuhan; ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana
sebuah kapal, yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar
biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar
bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan
Tuhan.



Lukas 15 : 11 - 13
11 Yesus berkata lagi : Ada seorang mempunyai dua anak laki-

laki.
12 Kata yang bungsu kepada ayahnya : Bapa, berikanlah

kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu
ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara
mereka.

13 Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh
bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia
memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.



Lukas 15 : 14 - 16
14 Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana

kelaparan di dalam negeri itu dan iapun mulai melarat.
15 Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu.

Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
16 Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi

makanan babi itu, tetapi tidak seorangpun yang
memberikannya kepadanya.



Roma 8 : 16 - 17
16 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita

adalah anak-anak Allah.
17 Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,

maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji
Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan
Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.



Yohanes 10 : 10
16 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita

adalah anak-anak Allah.
17 Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,

maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji
Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan
Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.



Matius 15 : 8 - 9
8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh dari pada-Ku.

9 Percuma mereka beribadah kepada-Ku,
sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah
perintah manusia.



1 Samuel 16 : 7
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel :
Janganlah pandang parasnya atau perawakan
yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan
yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia
melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan
melihat hati.



Lukas 1 : 38
Kata Maria : Sesungguhnya aku ini adalah hamba
Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Lalu malaikat itu meninggalkan dia.



Mazmur 42 : 4 - 6
4 Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang

hari orang berkata kepadaku : Di mana Allahmu ?
5 Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah-gulana;

bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului
mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan
nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan
perayaan.

6 Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku ?
Berharaplah kepada Allah ! Sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya,
penolongku dan Allahku !



Yohanes 15 : 5
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-
rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan
Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar
Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.



Filipi 4 : 13

Segala perkara dapat kutanggung di dalam
Dia yang memberi kekuatan kepadaku.


