
Heavenly Product
(Produk Surgawi)



Wonderfully Made
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku

dalam kandungan ibuku.

Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; 

ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.

mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya

tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun dari

padanya.

Mazmur 139:13,14,16



Manual Book

Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci 

yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau 

kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.

Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk

mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki

kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.

2 Timotius 3:15-16



Guarantee of Success
Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, 

bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah

diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah menyimpang

ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke manapun engkau

pergi.

Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi

renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati

sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian

perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.

Yosua 1: 7-8



Hotline Service 24/7

Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, 

maka Aku akan mendengarkan kamu;

apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila 

kamu menanyakan Aku dengan segenap hati,

Yeremia 29:12-13



Product Testing
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, 

apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab 

kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan 

ketekunan.

Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya 

kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.

Yakobus 1:2-4



Priceless

Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu 

yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan 

dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,

melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang 

sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak 

bercacat.

1 Petrus 1:18-19



Positive Reviews

Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, 

supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan 

Bapamu yang di sorga." 

Matius 5:16





Filipi 2:12-13

12) Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu

senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan

keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja

seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula

sekarang waktu aku tidak hadir,

13) karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik

kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya.


