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Para pembaca yang budiman, ijinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami adalah bank
terpercaya yang sudah berdiri ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kantor perwakilan kami
telah tersebar di setiap negara, bahkan di setiap kota di dunia, termasuk di kota Anda. Meski
kami tak menawarkan hadiah rumah megah, mobil mewah, dan uang berlimpah toh kami tetap
yang paling baik. Sekalipun kami tak memberi bunga yang tinggi, kami jamin Anda akan tertarik
menjadi nasabah kami, karena kami memberi bukti bukan janji. Melalui cara yang amat mudah
Anda dapat langsung menjadi nasabah kami dan… kami jamin seumur hidup Anda tidak akan
menyesal, karena bank kami bebas likuidasi. Satu lagi keistimewaan kami, tabungan Anda pasti
abadi selama-lamanya. Bagaimana, Anda tertarik menjadi nasabah kami?
Sebelum Anda mendaftar sebagai nasabah, perlu diinformasikan bahwa kami memang
berbeda dengan bank-bank yang pernah ada dan akan ada. Perbedaannya ialah kami tidak
menerima tabungan atau deposito berupa uang atau logam mulia, karena semua itu tidaklah
abadi. Alias bisa digerogoti oleh inflasi dan devaluasi juga tidak bisa Anda bawa kalau Anda
mati.
Jadi, apa yang dapat Anda tabungkan di bank kami? Kami hanya menerima
perbuatan-perbuatan yang bernilai abadi. Inilah daftar perbuatan yang bernilai kekal: (1)
Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi sehingga Anda
mendapat hidup kekal (Yoh. 3:16); (2) memperdalam pengenalan diri Anda akan Kristus (Yoh.
17:3); (3) menambah saldo iman, pengharapan dan kasih Anda, karena menurut Rasul Paulus
ketiga hal itulah yang bernilai kekal (1 Kor. 13:13); (4) memberikan sebagian uang Anda untuk
orang lain yang kekurangan dan mendukung pekerjaan Tuhan sehingga uang itu berdampak
luas – tidak hanya untuk diri Anda sendiri – dan panjang; (5) Mendoakan dan memperkenalkan
Kristus kepada yang belum percaya, supaya mereka memperoleh hidup kekal.
Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan diri Anda untuk menjadi nasabah BSA (Bank Surga
Abadi). Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Layanan Pelanggan kami di nomor:
0-800-M-A-T-I-U-S-6:19-21 (bebas pulsa).
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