


 

Keselamatan bukan upah. 
Bukannya pembayaran untuk 
sesuatu yang baik, yang 
Anda lakukan atau sesuatu 
yang buruk yang mungkin 
pernah Anda lakukan. Itu 
adalah sebuah pemberian 
yang tidak diperoleh dan 
tidak dapat Anda peroleh 
melalui pekerjaan yang Anda 
lakukan.  
 
Karena dengan anugerah itu 
kamu diselamatkan oleh 
sebab iman, maka hal itu 
bukannya pekerjaan kamu, 
melainkan karunia Allah, 
bukannya daripada 
perbuatan, supaya jangan 
barang seorang 
memegahkan dirinya. (Efesus 
2:8-9). 



 

Akan segala sesuatu 
bekerja untuk 
membawa kebaikan. 
Itu adalah janji Allah 
bagi mereka yang 
mengasihi Dia. Dari 
hari ke hari Allah  
membentuk kita agar 
menjadi seperti apa 
yang diharapkanNya, 
dan tidak pernah 
sekali pun Dia 
menempatkan 
sesuatu yang keliru di 
dalam hidup kita.  
 
Kita mengetahui, 
bahwa segala sesuatu 
bekerja bersama-
sama mendatangkan 
kebajikan bagi orang 
yang mengasihi Allah. 
(Roma 8:28) 



 

Seperti halnya tubuh saya tidak 
dapat bertahan hanya dengan 
menyantap makanan yang tidak 
sehat atau sesekali menyantap 
makanan sehat, iman saya juga 
tidak akan bertahan, apa lagi 
bertumbuh, kecuali jika saya 
tekun menyantap makanan 
spiritual yang baik. 
 
Iman itu datang daripada berita, 
tetapi berita itu atas sabda 
Kristus. (Roma 10:17) 



 

Setiap manusia 
mempunyai martabat 
sebagai penyandang 
citra Allah, dan layak 
—dan hendaknya 
diberikan—
penghormatan dan 
penghargaan yang 
sama dari semua 
manusia lainnya.  
 
Biarlah segala 
perbuatan kamu 
dengan kasih. (1 
Korintus 16:14) 



 

Kita lemah dan membuat kesalahan, tetapi Tuhan 
kita tidak terkalahkan. Kita adalah bejana tanah 
liat, namun ketika kita menyerahkan hidup dan 
hati kita kepada-Nya, Ia manjadi satu dengan kita 
dan dapat bekerja melalui kita.  
 
Benda yang mulia ini ada pada kami di dalam 
bekas yang daripada tanah, supaya kelebihan 
kuasanya nyata asal daripada Allah dan bukanlah 
daripada kami sendiri. (2 Korintus 4:7) 



 

Allah ingin agar kita rendah hati 
dan bergantung kepada-Nya, dan 
Dia juga ingin agar kita merasa 
yakin akan kuasa dan 
kemampuan-Nya untuk memakai 
kita bagi kemuliaan-Nya, bahkan 
ketika kita merasa tidak mampu.  
 
Dengan kuasa yang diberikan 
Kristus kepada saya, saya 
mempunyai kekuatan untuk 
menghadapi segala rupa 
keadaan. (Filipi 4:13) 



 

Percaya kepada Tuhan—Dia berkehendak 
untuk memelihara Anda dan menyediakan 
kebutuhan Anda.  
 
Allahku akan memenuhi segala 
keperluanmu. (Filipi 4:19).  



 

Kepuasan ada ketika kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk kedua-
duanya yang kita miliki dan yang tidak kita miliki. — Dan itulah rahasia dari kepuasan. 
 
Karena aku ini sudah belajar di dalam segala hal ihwal memadakan dengan barang yang 
ada padaku. (Filipi 4:11) 
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