TALENTA: “Jangan lalai dalam mempergunakan karunia
yang ada padamu,…” 1 Timotius 4: 14 a
UANG: “Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan
menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan
menuai banyak juga.” 2 Korintus 9: 6
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan
hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang member dengan
sukacita.” 2 Korintus 9: 7
SAYA INGIN BERSAKSI UNTUK SEMUA HARI
“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 Para Rasul 1: 8
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SEKARANG SAYA ADALAH ANAK ALLAH
“Tetapi semua orang yang menerimanNya diberiNya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya
dalam nama-Nya;” Yohanes 1: 12

“Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan
ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi
marilah kita saling menasihati, dan makin giat melakukannya
menjelang hari Tuhan yang mendekat.” Ibrani 10: 25

SEKARANG SAYA MEMILIKI JAMINAN
“Aku berkata kepada kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa
percaya, ia mempunyai hidup yang kekal.” Yohanes 6: 47

SAYA INGIN BELAJAR FIRMAN ALLAH SETIAP HARI
“Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu
ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya
olehnya bertumbuh dan beroleh keselamatan.” 1 Petrus 2: 2

SEKARANG SAYA MEMILIKI ROH KUDUS UNTUK
MENGAJAR SAYA
“Demikian kita ketahui, bahwa kita tetap berada di dalam
Allah dan Dia di dalam kita: Ia telah mengaruniakan kita
mendapat bagian dalam Roh-Nya.” 1 Yohanes 4: 13

“Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai
seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang
memberitakan perkataan kebenaran itu.” 2 Timotius 2: 15

“Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan
memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia
tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala
sesuatu yang didengar-Nya dan Ia akan memberitakan
kepadamu hal-hal yang akan dating.” Yohanes 16: 13
SEKARANG SAYA DIJAGA OLEH JURUSELAMATKU
“Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka
dan mereka pasti tidak akan sampai binasa sampai
selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut
mereka dari tangan-Ku.” Yohanes 10: 28
“Bapa-Ku, yang memberikan kepada mereka kepada-Ku,
lebih besar daripada siapa pun, dan seorang pun tidak dapat
merebut mereka dari tangan Bapa.” Yohanes 10: 29
SAYA INGIN DIBAPTIS DAN BERSATU DENGAN
GEREJA ALKITABIAH
“Orang-orang yang menerima perkataannya itu member diri
dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira
tiga ribu jiwa.” Kisah Para Rasul 2: 41

SAYA INGIN BERDOA SETIAP HARI
“Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan
menangis; dan Ia mendengar suaraku.” Mazmur 55: 18
“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada
Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”
Filipi 4:6
“Tetaplah berdoa.” 1 Tesalonika 5: 17
SAYA INGIN MENYERAHKAN SELURUH MILIKKU
UNTUK MELAYANI KRISTUS
TUBUH: “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan
Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah
ibadahmu yang sejati.” Roma 12: 1
WAKTU: “Karena itu, perhatikanlah dengan saksama,
bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang
ada, karena hari-hari ini adalah jahat.” Efesus 5: 15-16

