
Pertanyaan:  Dalem ayat-ayat ini, Kami harus berbuat apa dan kami menjadi apa?
“Tetapi semua orang yang MENERIMA-NYA diberi-Nya kuasa supaya menjadi
ANAK-ANAK  TUHAN.”  Yohanes 1:12

“Sebab, barangsiapa yang MEMANGGIL kepada nama Tuhan,
AKAN  DISELAMATKAN.”  Roma 10:13

“Barangsiapa memiliki ANAK, ia MEMILIKI  HIDUP;
barangsiapa TIDAK  MEMILIKI  ANAK ia TIDAK  MEMILIKI  HIDUP.
…bahwa kamu YAKIN  HIDUP  YANG  KEKAL.”  1 Yohanes 5:12,13

Yesus berkata,
"Sesungguhnya saya berkata kepadamu,
barang siapa yang mendengar firmanku,
dan percaya kepada dia yang mengutus Aku,
ia mempunyai KEHIDUPAN  KEKAL,
dan tidak akan DIHUKUM,
tetapi akan dibebaskan dari KEMATIAN
kedalam  KEHIDUPAN  KEKAL."
                                                Yohanes 5:24

Pilihan tergantung kepada Anda, kehidupan yang kekal, terimalah Yesus Kristus sebagai
juruselamatmu nyatakan kepada Tuhan Yesus seperti ini:

• Tuhan yang Mahakuasa, saya telah berdosa kepada kamu, melalui
pikiran, perkataan dan perbuatan saya.  Saya memohon ampun
kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni segala dosa saya.

• Saya sekarang menerima Tuhan Yesus Kristus, sebagai
Juruselamat dan Tuhan saya.
Saya memanggil namamu Tuhan Yesus Kristus untuk:
-  menyelamatkan saya dari dosa saya dan dari neraka,
-  membawa saya kesurga bila saya mati
-  menghadiahkan saya hidup yang kekal

• Saya sekarang membuka pintu hati saya kepada Tuhan Yesus dan
masuklah kedalam hati saya sebagai Juruselamat, sahabat dan
Tuhan saya untuk selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen

Tandatangan: ………………………………………………    Tanggal: ………………………….……
Yesus berkata: “Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya,
dan mereka tidak akan mati sampai selama-lamanya.”   Yohanes 10:28
Q1.  Apakah saudara sudah berseru kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan saudara
dari dosa-dosa saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh?
Q2.  Menurut Roma 10:13, apakah yang Tuhan janjikan kepada saudara sekarang?
Q3.  Saudara selamat dari apa?
Q4.  Kalau saudara meninggal sekarang, saudara akan kemana? Mengapa?
Q5.  Sekarang saudara sudah selamat, apakah saudara pikir bahwa saudara dapat kehilangan
keselamatan saudara? Bacalah Yoh. 10:28. Apa artinya "tidak akan binasa selama-lamanya"?
Q6.  Bagaimana saudara mengenal Tuhan lebih baik? Renungkanlah dan bacalah Alkitab saudara
tiap-tiap hari (I Pet. 2:2), berdoa kepada Tuhan dengan tekun, setia berjemaat (Ibr. 10:24,25),
bersaksi tentang Kristus bahwa Dia dapat menyelamatkan mereka, memberi diri dibaptiskan
(Kis.Ras.10:47,48), memberitahukan kepada orang lain bahwa saudara sudah selamat (Roma 10:9)
dan hiduplah dalam ketaatan kepada Kristus.   www.answersbook.org

BERHENTI!

KARUNIA   TUHAN   IALAH
HIDUP   YANG   KEKAL!

APAKAH   ANDA   MENDAPAT
KEHIDUPAN   ITU?

Yesus berkata, “Marilah kepada Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan
memberi kelegaan kepadamu”.    Matius 11:28

"Carilah TUHAN selama Ia berkenan denganmu;  berserulah kepada-Nya selama Ia dekat!
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya;
baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Tuhan
kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya."    Yesaya 55:6,7



Bagaimana kita pasti akan mempunyai kehidupan kekal?
Kita harus tahu empat hal:

 1. SEMUA  ORANG  TELAH  BERBUAT  DOSA 
"Karena SEMUA orang telah berbuat DOSA dan telah
kehilangan kemuliaan Tuhan.”       Roma 3:23
Dosa ialah………

 Mengutamakan
diri sendiri

Perpisah dari Tuhan Jauh daripada
kesempurnaan Tuhan

• Kita semua orang berdosa di hadapan Tuhan yang Mahakudus.
Q1:  Apakah saudara mau Tuhan yang disebut didalam Alkitab,
menjadi Tuhan saudara?
Q2:  Apakah saudara bersedia bertobat dari dosa saudara
dan percaya kepada Tuhan Yesus?

 2.  UPAH  DOSA  IALAH  KEMATIAN 
“Sebab upah dosa ialah KEMATIAN, tetapi
KARUNIA Tuhan ialah HIDUP  YANG  KEKAL
dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.”       Roma 6:23

“Dari KEMATIAN dan NERAKA dilemparkan kedalam LAUTAN  API.
Itulah KEMATIAN  yang  KEDUA: lautan api."                          Wahyu 20:14

Penjelasan: Karena kita semua telah berbuat
dosa, upahnya, hukumannya adalah kematian
(lautan api). Ini adalah kabar buruk.
Saudara dan saya akan masuk ke neraka.
Kamu dan saya tidak ingin masuk keneraka.
Apakah ada jalan keluarnya? Ya! Tuhan
memberikan karunia kehidupan kekal melalui
Yesus Kristus, bukan perbuatan baik atau agama.

“Sebab karena kasih karunia Tuhan kamu
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Tuhan, itu bukan hasil pekerjaanmu:
jangan ada orang yangmemegahkan diri.”  Efesus 2:8,9

Anugerah adalah pemberian cuma-cuma, terimalah !
Kehidupan yang  kekal berarti mengenal Tuhan secara pribadi,
sekarang dan akan masuk ke surga setelah meninggal.
Menurut keadilan Tuhan  kita harus masuk neraka,
tetapi karena kasih Tuhan kita dapat selamat dan masuk
ke surga. Perhatikanlah bagaimana Tuhan menyediakan
pengampunan secara cuma-cuma dan kehidupan yang kekal.

 3.  YESUS  KRISTUS  TELAH  MATI  UNTUK  KITA 
“Akan tetapi Tuhan menunjukkan KASIH-Nya kepada kita, oleh karena
KRISTUS  TELAH  MATI UNTUK KITA, ketika kita masih berdosa!” Roma 5:8

Yesus ialah penyelamat seluruh manusia.   
              Dia sekarang dapat menjadi JURUSELAMAT mu.

Perhatian: Tuhan mengampuni
dosa kita yang lalu, sekarang dan
yang akan datang dan
meletakkannya kepada Kristus.

"masing-masing kita mengambil
jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah
menimpakan kepadanya kejahatan
kita sekalian."          Yesaya 53:6

Yesus telah dihukum untuk dosa semua orang untuk menyelamatkan kita dari
neraka.  Yesus sekarang ialah JURUSELAMAT umat manusia.
Pintu surga sekarang telah terbuka bagi semua manusia.
Tetapi bagaimana kita boleh masuk kesurga?

Siapa yang:

4. (a) PERCAYA bahwa Yesus Kristus ialah
- Anak Tuhan
- Mati untuk kita
- Dan bangkit dari kematian

(b) MENERIMA YESUS KRISTUS sebagai JURUSELAMAT
Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memberikan kehidupan kekal kepada kita
sekarang. Ini berarti bahwa saudara telah menerima pengorbanan darah Kristus di kayu
salib untuk membayar, menebus semua dosa saudara. Hanya dengan iman kepada Kristus
saja saudara dapat selamat, bukan dengan perbuatan baik atau agama saudara.

 
Kita boleh pasti percaya akan janji-janji Tuhan dalam Alkitab yang benar.

6. Jangan membunuh
7. Jangan berzinah
8. Jangan mencuri
9. Jangan mengucapkan

saksi dusta tentang
sesamamu

10. Janganlah mengingin
kan harta orang lain

Dosa ialah melanggar hukum

Tuhan   -  Alkitab

   Kematian ialah

1. Jangan ada padamu
Tuhan lain

2. Jangan membuat
patung untuk disembah

3. Jangan menyebut
nama TUHAN dengan
sembarangan

4. Ingatlah dan kudus
kanlah hari Sabat

5. Hormatilah ayahmu
dan ibumu


