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Takdir hidup seseorang bergantung dengan apa yang ia laku-
kan dengan Yesus Kristus; karenanya, membuat Injil jelas 
adalah hal yang terpenting di dunia ini.  Buku ini telah men-
capai tujuan ini.  Saya terutama menghargai peninjauan hal 
pertobatan secara simpel tapi menyeluruh.  Buku ini akan 
sangat berguna di tangan orang yang ingin memimpin orang 
lain ke dalam Kristus.


Dr. Curtis Hutson,
President and Editor, Sword of the Lord


Penjelasan tentang pertobatan adalah sangat baik.  Orang-
orang secara mayoritas berpikir berdalih dari dosa bukan 
merubah hati mereka dalam hal cara keselamatan.  Anda 
telah memberikan kontribusi besar.
Saya tidak mengetahui buku-buku lain seperti ini yang berha-
sil menjelaskan tentang Injil.


Earl D. Radmacher, M.A., Th.D.
Chancellor and Professor of Systematic Theology,
Western Seminary


Dimasa di mana banyak undangan injili diberikan tanpa te-
pat, adalah sangat menyegarkan melihat perkataan Injil se-
cara asli dan bertenaga seperti apa yang dibeberkan di dalam 
Alkitab.  Untuk mereka yang mencari beberan jelas tentang 
Injil untuk memimpin orang ke dalam Kristus, buku ini adalah 
jawabannya.


John F. Walvoord, Th.D.
Chancellor, Dallas Theological Seminary


Buku ini bisa dipesan melalui:


Clear Gospel Campaign
To order The Gospel Booklet in various languages, or to download 


PDF files paginated for computer projection and display, please visit 
our web site at


www.cleargospel.org
orders@cleargospel.org
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Berdasarkan Alkitab, pernahkah seseorang menunjuk-
kan kepadamu bagaimana mengetahui secara pasti 


bahwa engkau akan ke surga setelah meninggal?








Serahkan hidupmu kepada Yesus!
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Mengapa kita mendengar banyak berita yang berbeda pada 
masa ini? Apakah ada banyak injil? Berdasarkan Alkitab apak-
ah arti “Injil” yang sebenarnya?


Hak Cipta Ó 1988 by Ronald R. Shea, Th.M.  Translated by Imelda Prateko, 
Kingson Gunawan dan Stephen Hosea.


Kata “Injil” artinya “Kabar Baik.” Kabar baik yang menunjuk-
kan bagaimana menjalin hubungan kasih dan pribadi dengan 
Allah yang memberikan arti dan tujuan akan hidup ini, dan 
juga yang memberikan engkau kepastian akan hidup yang 
kekal bersama dengan Allah di surga!


Jaman sekarang banyak orang mengklem bahwa mereka 
memberitakan Injil, tetapi sebenarnya  mereka menyampai-
kan berita yang berbeda:


Bertobat dan dibaptis!


Jadikan Kristus Tuhan dalam hidupmu!


Maju
 dan 


meng
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tus


 di d
epa
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um
um


!


Bertobat dan dibaptis!


Menyerahkan hati kepada Allah!


 Menyankal diri, memikul salib, 


dan mengikut Kristus!


Mengudang Yesus ke 
dalam hatimu!


Membuat komitmen secara pribadi dengan Kristus!


Mengucapkan doa 


permohonan seorang 


yang berdosa.


Berdoalah untuk menerima Kristus.
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TENTANG BUKU INJIL INI
Dalam masa kini, banyak macam berita-berita Injil yang memban-
jiri segala media di dunia ini.  Berita-berita ini ada yang memcoba 
menarik orang berdosa untuk “mengundang Yesus kedalam hat-
inya” atau juga yang berbau ancaman untuk yang tidak percaya 
untuk “bertobat dari dosa-dosanya.”  Adalah tidak mengejutkan, 
orang-orang yang percaya dan tidak percaya merasa sangat bin-
gung. Bahkan jika Injil dibicarakan secara jelas dan tepat, sering 
kali pendengarnya akan menyaring pembicaraan tersebut dengan 
apa sudah didengar, menyisihkan pengertian arti dari berita kes-
elamatan dari Yesus Kristus.  Dengan pengertian ini, buku Injil ini 
ditulis bukan hanya untuk menjelaskan dan menggambarkan kon-
sep-konsep utama keselamatan seperti kematian Yesus dan doktrin 
keanugrahan, tetapi juga untuk meninjau dan membenarkan pen-
gajaran-pengajaran sesat yang sering dikaitkan dengan Ijil Kristen.  
Mengolah hal-hal teologia rumit di dalam buku yang pendek dan 
mudah dibaca ini membutuhkan hampir lima tahun pengarangan 
dan penulisan.  Kami tidak tahu buku-buku lain masa kini yang 
membeberkan Injil secara jelas atau tepat.


Adalah keinginan kami untuk melihat buku Injil ini disiskulasikan 
secara luas.  Tidak ada upah yang telah diterima olen pengarangnya.  
Organisasi-organisasi Kriten yang memohon biasanya di berikan 
ijin secara tertulis untuk menterjemahkan atau mencetak dengan 
fasilitas sendiri.  Melalui usaha-usaha dari banyak gereja-gereja 
dan organisasi-organisasi misi, buku Injil ini telah diterjemahan 
dalam beberapa bahasa-bahasa utama dunia.  Jikalau anda ingin 
melihat buku ini tersedia di negara atau bahasa yang tidak terse-
dia sekarang, kami mengundang anda untuk menghubungi kami.  
Marilah kita bekerja sama untuk membuat buku Injil ini tersedia 
untuk semua orang dalam semua bahasa.


TENTANG PENGARANG
Ron Shea berkuliah di Villanova University dengan beasiswa 
empat tahun dari ROTC angkatan laut Amerika Serikat.  Setelah 
mendapatkan gelar sarjana muda di bidang electro, dia berbakti 
sebagai tentara angkatan laut.  Kemudian dia berkuliah di Dallas 
Theological Seminary di mana dia mengambil studi dibidang Liter-
atur Perjanjian Baru dan Exegesis, menterjemahkan Perjanjian Baru 
dari bahasa asli Yunani.  Dia berwisuda dengan penghargaan di 
dalam program sarjana penuh empat tahun.  Dia terus mendapat-
kan gelar Doctor of Jurisprudence dari University of California, 
Hastings College of Law, di mana dia mendapatkan penghargaan 
di Admiralty, Jurisprudence, dan Oral Argument.  Dia menjadi pas-
tur di gereja-geraja di New Orleans dan San Francisco, dan adalah 
pendiri dan presiden dari Clear Gospel Campaign.


Tinggalkan dosa-dosamu, mencari Tuhan!








LANGKAH 1: PENANGGUNGAN
KRISTUS MENANGGUNG DOSA-DOSA KITA
Langkah pertama dalam penebusan manusia yaitu Yesus Kris-
tus menanggung dosa-dosa dunia dalam tubuhNya di atas kayu 
salib. Ketika Yesus disalibkan, Allah mengangkat semua dosa-
dosa dunia (dahulu, sekarang, dan esok), dan meletakkannya 
pada Kristus.


Tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya [Jesus] 


kejahatan [dosa] kita sekalian.          Yesaya 53:6


Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhNya di 
kayu salib.            1 Petrus 2:24


“Dia [Jesus] yang tidak mengenal dosa telah dibuatNya 
[Allah Bapa] menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia 
kita dibenarkan oleh Allah.”      2 Korintus 5:21


Karena Tuhan harus menghukum dosa, siapakah sekarang 
yang Tuhan harus hukum?


YESUS MENANG-
GUNG DOSA-
DOSA DUNIA DEN-
GAN TUBUHNYA DI 
ATAS KAYU SALIB


(Juga lihat 1Yohanes 5:10-13).


Engkau bisa yakin bahwa 
engkau benar-benar sudah 
diselamatkan jika hidupmu 
mulai berubah, menunjuk-
kan bahwa Allah sudah 
masuk kedalam hidupmu.


Engkau bisa yakin bahwa 
engkau benar-benar sudah 
diselamatkan jika di tahun-
tahun mendatang engkau 
masih berjalan dengan 
Kristus.


Engkau bisa yakin bahwa 
engkau benar-benar su-
dah diselamatkan jika 
engkau menghasilkan 
buah pekerjaan baik.


Engkau bisa yakin bahwa 
engkau benar-benar su-
dah diselamatkan jika 
engkau sudah menden-
gar injil dan memper-
cayainya.


Menurut ayat ini, bagaimanakah engkau bisa yakin 
bahwa engkau sudah sungguh-sungguh diselamatkan?


Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu . . .


Sesungguhnya barangsiapa
mendengar perkataan Ku


Dan percaya kepada Dia 
yang mengutus Aku . . .


Mempunyai hidup yang
kekal . . .


Dan tidak turut dihuk-
um . . .


Sebab ia sudah pindah dari 
dalam maut ke dalam hidup.


Yakinkah engkau tentang Yesus?


Sudahkah engkau mendengar per-
kataan Kristus di halaman-halaman 
buku ini?


Apakah engkau percaya bahwa Al-
lah mengutus Yesus mati bagimu?


Apakah ini mengatakan bahwa eng-
kau akan menerimanya nanti atau 
engkau sudah mendapatkannya?


Apakah Alkitab mengatakan “mung-
kin tidak” atau “tidak akan”?


Pada saat apakah seseorang pindah 
dari dalam maut ke dalam hidup?


KEYAKINAN
Jika engkau meletakkan imanmu hanya dalam Kristus, dan me-
ninggal malam ini, apakah engkau tahu dengan pasti engkau 
akan ke surga?      Yesus berkata:


Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataanKu dan 
percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai 
hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia su-
dah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.


Yohanes 5:24


❏


❏


❏


❏
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In the Court / Tribunal of heaven, Jesus was de-
clared guilty of the sins of the world.


Guilty of the
sins of


the world!








DOSA
Untuk memahami kabar baik tentang bagaimana memuli-
hkan hubungan antara Allah dan manusia, seseorang harus 
mengerti terlebih dahulu bagaimana hubungan itu jatuh 
dalam kehancuran.


Firman Allah mengajarkan kita:


“Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Allah.”         Roma 3:23


“. . .  kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita . . .”
               Efesus 2:5


Allah itu suci (bersih secara rohani) dan manusia itu ber-
dosa (kotor secara rohani). Sama seperti seseorang yang 
bersih secara fisik tidak tahan berdekatan dengan seekor 
binatang yang mati, membusuk, berbau tidak enak, maka 
Allah yang sempurna dan suci tidak dapat mengizinkan se-
seorang yang berdosa dan tidak sempurna datang ke hada-
panNya. Manusia telah mati di dalam dosa-dosanya!


Binatang yang mati 
dan membusuk


Manusia yang bersih 
secara fisik
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2.    Jangan mencoba untuk mendapat keyakinan dalam hubun-
gan engkau dengan Kristus atau bertumbuh dalam iman keroha-
nian melalui “perasaan mistik” atau “suara-suara bisikan” dalam 
pikiranmu. Apa yang kita “rasakan” dalam hati kita tidak dapat 
diandalkan sebagai pengarahan kebenaran rohani daripada ke-
benaran mengenai ilmu hitung atau ilmu bumi. Apakah engkau 
berani mencoba melewati ratusan mil melalui jalan kecil pada 
saat berkabut tebal tanpa peta tetapi hanya mengandalkan “per-
asaan” saja? Tentu tidak! Namun banyak orang dengan bodoh 
mencoba menyatakan hidup kekristenan mereka demikian rupa.


3.  Untuk kita dapat bertumbuh dalam kebenaran rohani, Allah 
sudah memberikan kita sumber kebenaran yang pasti dan tidak 
berubah, yaitu Alkitab. Coba baca Alkitab setiap hari. Mulai den-
gan membaca buku Galatia. Kitab ini adalah pembelaan Rasul 
Paulus tentang injil dan ajaran kasih karunia. Baca satu pasal se-
tiap hari sampai engkau membaca seluruhnya (6 pasal) lima kali. 
Ini akan memakan waktu satu bulan. Bulan depannya, baca se-
luruh pasal dalam satu hari. Ini akan menguatkan engkau dalam 
ajaran iman kekristenan yang paling dasar dan paling penting, 
yang akan memberikan dasar yang diperlukan untuk pertumbu-
han iman kekristenan yang sejati.


Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh
firman Kristus.                                          Roma 10:17


4.    Setelah engkau berakar kuat dalam pengertianmu tentang 
injil, carilah gereja yang benar. Untuk melakukan hal ini, tan-
yalah kepada pendeta itu bagaimana seseorang bisa masuk ke 
surga. Apabila ia berkata melalui kehidupan yang baik, mentaati 
sepuluh perintah Allah, permandian, pengakuan dosa, keang-
gotan dalam gereja, atau jawaban-jawaban yang salah lainnya 
- - berpalinglah dan carilah gereja lain. Apabila Pastornya saja 
tidak mengerti tentang injil, dasar dari iman kekristenan, dia tidak 
tahu apa-apa tentang kekristenan! Mengapa engkau mau pergi ke 
gereja dimana pendetanya tidak tahu bagaimana untuk masuk ke 
surga? Carilah gereja yang benar!


Perasan geli
Suara dari surga
Kerohian Instant


Macam-macam perasaan 
Pengalaman-pengalaman 


mistik


Alkit
abPERASAAN MUNGKIN 


ADALAH BISIKAN 
IBLIS.


BANGUN 
IMANMU 


DENGAN FIR-
MAN TUHAN.








YESUS ADALAH ALLAH
Yesus adalah Allah! Dia dan Bapa kekal adanya! Dia menjadi 
seorang manusia sehingga Dia dapat mati untuk dosa-dosa kita, 
tetapi Dia tetap adalah Allah!


Tomas menjawab Dia: “Ya Tuhanku dan Allahku!” Kata 
Yesus kepadanya: “Karena engkau telah melihat Aku, maka 
engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, 
namun percaya.”    Yohanes 20:28-29


(Juga lihat Yohanes 1:1; 8:58, 10:30; 1 Timotius 3:16; Titus 2:13; Kolose 2:2; Ibrani 1:8).


Mereka yang menyangkal keilahian Yesus akan menerima peng-
hukuman yang kekal.   Yesus berkata:


Lalu Ia berkata kepada mereka:”Kamu berasal dari bawah, 
Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia 
ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu 
akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, 
bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.”
        Yohanes 8:23-24


(Juga lihat Yohanes 11:25-27; 20:31; Kisah Para Rasul 9:20; 16:30-31; I Yoh 5:13)


MENGAPA ALLAH MENJADI SEORANG MANUSIA?
Di halaman 5 kita belajar bahwa karena Allah itu maha suci, dosa 
yang terkecil sangat jijik dimata Allah. Akibatnya, pembayaran yg ti-
dak terbatas harus dibayar untuk setiap orang. Sekarang ada dua cara 
bagaimana pembayaran yang tidak terbatas itu dapat dipersembahkan: 
seorang manusia yang terbatas bisa menderita murka Allah untuk wak-
tu yang tak terbatas, atau seorang yang tidak terbatas bisa menderita 
murka Allah untuk waktu yang terbatas. Keduanya menghasilkan se-
buah pembayaran yang tidak terbatas untuk dosa.


1.    Manusia, yang terbatas, harus menderita murka Allah untuk se-
lama-lamanya jika ia harus membayar sendiri untuk dosa-dosanya.


2.   Yesus Kristus, Allah yang tidak terbatas di dalam bentuk manusia, 
harus menderita murka Allah untuk waktu yang terbatas untuk menye-
diakan suatu pembayaran yang tidak terbatas untuk dosa. Karena Dia 
itu Allah, penderitaan yang Dia pikul di atas kayu salib adalah suatu 
pengorbanan yang harganya tidak terbatas. Oleh karena itu, kematian-
Nya membuat pembayaran yang tidak terbatas berlaku untuk mem-
bayar dosa-dosa semua manusia sepanjang jaman.


Suatu pembayaran yang tidak terbatas harus dibuat untuk dosa-dosa 
setiap manusia. Allah mengizinkan setiap orang untuk mengambil 
keputusan dengan cara pembayaran mana yang disukai.... Yesus Kris-
tus, atau kekekalan dalam neraka.
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Lukas 13:1-5 menceritakan tentang sebuah menara di Yerusalem yang 
runtuh dan memakan korban 18 orang. Orang Yahudi mencari jawa-
ban atas tragedi ini. Mereka sadar bahwa hanya Allah yang tahu ra-
hasia pikiran dan perbuatan seorang manusia. Kemudian mereka 
berpendapat, mungkin 18 korban yang ditimpa oleh menara Siloam 
sebenarnya adalah 18 orang yang paling berdosa di seluruh Yerusa-
lem. Allah bisa saja megumpulkan mereka semua pada waktu dan 
tempat yang ditetapkan untuk melaksanakan penghakimanNya.  Han-
ya orang-orang yang paling berdosa yang layak akan penghakiman 
Tuhan. Orang-orang Yerusalem lainnya (mereka yang tidak terbunuh 
dalam keruntuhan menara) rupanya menjalani kehidupan yang baik 
sehingga tidak terkena penghakiman Tuhan. Akan tetapi, percaya akan 
hal ini berarti percaya bahwa keselamatan diperoleh dengan melaku-
kan hukum. Yesus memperingatkan orang-orang yang percaya akan 
hal ini bahwa mereka menghadapi penghukuman kekal dari Allah. 
Dia memerintahkan mereka untuk bertobat - - - untuk meninggalkan 
semua pengharapan yang menjamin suatu posisi yang benar di ha-
dapan Tuhan dengan melakukan hukum, dan hanya percaya kepada 
Yesus untuk keselamatan mereka.


Dalam Ibrani 9:9-14 Alkitab menyebut sakramen-sakramen atau upa-
cara-upacara agama dimana manusia mencoba menjangkau Tuhan, 
adalah “pekerjaan sia-sia.” Beberapa pasal sebelumnya, pengarang 
yang sama mengatakan pada kita dalam Ibrani 6:1 bahwa “dasar” dari 
iman Kristiani adalah “pertobatan dari pekerjaan sia-sia dan keper-
cayaan pada Tuhan.” Dengan kata lain, seseorang harus berhenti per-
caya pada “pekerjaan sia-sia” (yaitu upacara-upacara agama, sakra-
men-sakramen, dll) sebelum dia bisa menjalani iman keselamatannya 
dalam Tuhan.


Perintah Alkitab jelas. Jika seorang percaya bahwa agama dapat mem-
bawa dia ke surga, dia harus bertobat (Matius 3:7-9). Jika ia percaya 
bahwa metaati hukum Allah untuk membawa dia ke surga, dia harus 
bertobat. (Lukas 13:1-5) Dan jika ia percaya bahwa ia harus melaku-
kan upacara agama tertentu untuk diselamatkan, ia harus bertobat, dan 
berhenti bersandar kepada hal-hal itu menyelamatkan dirinya (Ibrani 
6:1). Seperti perempuan di halaman 14, ia harus mengantongi kembali 
“uangnya” dan menerima hidup kekal sebagai hadiah cuma-cuma!
Iman dalam Yesus tidak akan menyelamatkan engkau, jika engkau 
percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosamu, dan engkau juga ma-
sih percaya bahwa engkau harus dibaptis, pergi ke gereja, atau me-
matuhi Sepuluh Hukum Allah untuk “membantu” engkau masuk ke 
surga. Engkau tidak bisa begitu saja menambahkan Yesus dalam daftar 
yang panjang dengan hal-hal yang lain yang harus engkau lakukan 
untuk masuk ke surga. Engkau harus sama sekali menolak semua hal-
hal lainnya yang tidak berharga untuk mendapatkan keselamatan, dan 
hanya percaya kepada Yesus Kristus.








USAHA  MANUSIA  SIA-SIA!
Manusia selalu berusaha mencari jalan untuk melewati rintangan 
yang memisahkan manusia dari Allah. Manusia sudah mencoba 
untuk menerobos rintangan itu dengan baptisan, perbuatan baik, 
mengasihi sesama, sakramen-sakramen, menggabungkan diri 
dalam gereja atau denominasi tertentu, dan lain-lain. Tetapi Al-
kitab mengajarkan bahwa tidak ada usaha manusia yang berdosa 
yang dapat meruntuhkan rintangan dosa yang memisahkan Allah 
yang Suci dari manusia yang berdosa.


Alkitab berkata:


“Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan se-
gala kesalehan kami seperti kain kotor.”      Yesaya 64:6 


Mencoba menghapus dosa-dosamu melalui usaha-usaha engkau 
adalah sia-sia, seperti mecuci muka yang kotor dengan meng-
gunakan sehelai kain yang kotor!  Secara mutlak, menusia tidak 
dapat melakukan sesuatu apapun untuk menghapus dosa-dosan-
ya dan menyeberangi rintangan yang memisahkan manusia dari 
Allah. (Juga lihat Hagai 2:12-14; Lukas 18:10-14; Roma 3:20, 
3:27-28, 4-5; Galatia 3:10-11,21).


Sakramen-sakramen


Mentaati  Sepuluh 
Perintah  Allah


Mengasihi
sesamamu


Pergi ke
gereja


Permandian


Dalam ayat yang tersebut diatas, siapakah yang Yesus katakan leb-
ih besar daripada siapapun?
       ____________________________________________________


Siapa yang berkuasa yang dapat melepaskan dirinya dari tangan 
Allah?
            ___________________________________________________________________


Apakah engkau lebih berkuasa dari Tuhan?  ___________________


Dalam terang ayat ini, jikalau engkau sudah percaya tentang injil 
keselamatan, apakah mungkin untuk engkau melakukan sesuatu 
yang menghasilkan murka Allah yang kekal? 
      __________________________________________


(Untuk pasal-pasal tambahan tentang jaminan kekal, lihat: Roma 8:37-39, Ef-
esus 1:13-14, Yohanes 6:37-40, Ibrani 13:5).


BOLEHKAH KITA TERUS MENERUS BERDOSA?
Walaupun dosa tidak dapat menghilangkan hidup yang kekal dari 
seorang yang percaya (yang diberikan secara cuma-cuma dan se-
lamanya), namun dosa mempunyai akibat yang berat dalam ke-
hidupan yang sekarang ini dan kehidupan di masa mendatang. 
Pertama, ada akibat natural dari dosa. Seorang yang minum minu-
man keras berlebih-lebihan mungkin akan membunuh dirinya 
sendiri atau seorang korban yang tidak berdosa dalam kecelakaan 
lalu lintas. Seorang yang melakukan aktivitas yang tidak bermoral 
mungkin akan terserang AIDS dan meninggal. Mengetahui Kristus 
sebagai Juru Selamat akan menyelamatkan seseorang dari neraka, 
tetapi tidak akan menyelamatkan seseorang dari akibat dasar dari 
dosa atau kehidupan yang bodoh. (Galatia 6:7-8, Yakobus 2:14-
17). Kedua, ada akibat kekal dari dosa. Menerima tiket gratis untuk 
pertandingan olahraga menjamin bisa masuk ke gelanggang tetapi 
tidak menjamin tempat duduk di depan. Sama halnya, menerima 
hadiah hidup kekal dengan cuma-cuma melalui iman pada Kris-
tus Yesus menjamin seseorang untuk masuk kedalam kerajaan Al-
lah yang kekal, tetapi tidak ada jaminan sama sekali untuk posisi 
yang dimuliakan dalam kerajaan itu! “Posisi” kita dalam surga dan 
pahala-pahala yang bersangkutan dengan posisi itu bergantung 
sepenuhnya pada kehidupan yang suci and pekerjaan-pekerjaan 
baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini.  (1 Korintus 3:11-17, 
9:24-27, 2 Korintus 5:10-11).


Walaupun kenikmatan dosa dalam hidup ini kelihatannya lebih 
penting daripada harapan untuk mendapatkan imbalan di surga, 
Alkitab mengajarkan bahwa barangsiapa yang menukarkan “wari-
san” mereka (imbalan mereka di surga) untuk kenikmatan dalam 
dosa, satu hari nanti akan menangis tidak terkendalikan ketika 
mereka melihat imbalan yang mereka lepaskan ketika mereka 
mengejar kenikmatan dosa di dalam kehidupan ini. (Ibrani 12:14-
17, Lukas 19:11-27, Matius 25:14-30).
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PERISAI IMAN:  EFESUS 6:10-17
1.   Karena injil adalah batu penjuru dari iman kekristenan, Iblis 
akan memulai serangannya dengan mencoba membingungkan 
engkau tentang kebenaran injil. Untuk bertahan dalam seran-
gan-serangan yang engkau hadapi, engkau harus berakar kuat 
dalam kebenaran injil. Untuk melakukan hal ini, tetapkanlah 
sekarang bahwa engkau akan membaca buku kecil ini sehari 
sekali untuk satu bulan. Jangan berhenti setelah sepuluh atau 
lima belas hari walaupun engkau sudah menghafalnya! Jangan-
lah membiarkan Iblis mematahkan semangatnmu dengan ber-
kata padamu “tidak ada waktu” atau engkau harus melakukan 
hal lain yang lebih penting. Ini adalah kebohongan Iblis yang 
classic. Jangan percaya akan hal itu! (Matius 13:1-9, 19-23; Lu-
kas 10:38-42, 12:16-31, 14:16-20; Efesus 5:16).


BERAKARLAH DALAM IMANMU
Pada hari-hari yang akan datang, Iblis akan mulai menyerang 
engkau dalam usahanya untuk meruntuhkan iman kepercayaan-
mu dalam Kristus. (1 Petrus 5:8, Efesus 6:16, Matius 13:3-23).


Beberapa tujuan-tujuan khusus Iblis adalah:


1.   Untuk menanam benih keraguan dan duka demi untuk
     merampas kesukaan dan keyakinan hidup yang kekal dari 
     padamu.


2.   Untuk menyesatkan engkau agar menahan engkau untuk
      bertumbuh dalam kebenaran, dan


3.  Untuk mencegah engkau untuk mengabarkan iman
     kepercayaanmu kepada orang lain.


Dibawah ini adalah
 beberapa petunjuk
   untuk berdiri
      teguh dalam
        menghadapi
           serangan-
            serangan
               iblis.
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TERPISAH DARI ALLAH
Akibat dosa sudah jelas:


“Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Al-
lahmu ialah segala kejahatanmu”                 Yesaya 59:2


Dosa menciptakan suatu rintangan yang
memisahkan manusia dari Allah.


Allah itu suci (bersih secara rohani) dan tidak terbatas, maka 
kesucian Allah tidak terbatas! Dosa yang terkecil tetap adalah 
dosa dimata Allah! Alkitab mengajarkan bahwa dosa yang ter-
kecil cukup untuk memisahkan manusia dari Allah. Allah tidak 
dapat mengizinkan dosa di hadapanNya.


ALLAH YANG SUCI
(Bersih secara Rohani)


MANUSIA  YANG  BERDOSA
(Kotor secara Rohani)


Keputusasaan


Keragu-
raguan


Kebohongan


 I
 M
 A
 N


RINTANGAN DOSA
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PERTOBATAN
PERTOBATAN KEMUNGKINAN BESAR ADALAH KATA 
YANG SERING DISALAH PAHAMKAN.


PERTOBATAN KESELAMATAN BUKANLAH:
1.   Pertobatan keselamatan bukanlah penyesalan atas dosa-
dosamu.


2.   Pertobatan keselamatan bukanlah berpaling dari dosa-dosamu 
atau memperbaharui hidupmu.


3.   Pertobatan keselamatan bukanlah kerelaanmu untuk memberi-
kan hidupmu pada Allah sehingga Dia bisa mengarahkan hidup-
mu.


Pertobatan keselamatan tidak ada hubungannya sama sekali dengan 
menyesali dosa-dosamu atau keputusan untuk berpaling dari dosa-
dosamu. Allah bersedia untuk menyelamatkanmu bagaimanapun 
keadaanmu! 
Alkitab mengatakan:


Akan tetapi Allah menunjukkan kasihNya kepada kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih ber-
dosa.      Roma 5:8


PERTOBATAN KESELAMATAN ADALAH:
Pertobatan keselamatan adalah berhenti menaruh kepercayaan 
bahwa cara untuk mendapatkan hidup kekal melalui agama, upa-
cara-upacara agama, atau ketaatan pada hukum Allah.


Kata “bertobat” berasal dari kata Yunani yang berarti “merubah piki-
ran.” Bagi orang-orang yang percaya bahwa hidup yang kekal dapat 
diperoleh melalui kelakuan-kelakuan baik diperintahkan oleh Al-
kitab untuk merubah pikiran mereka atau “bertobat.” Mereka di-
beritahukan untuk berhenti menaruh kepercayaan pada pekerjaan-
pekerjaan mereka sendiri, dan datang kepada Allah berdasarkan 
kasih karunia dan melalui iman saja.


Di Matius 3:7-9 beberapa orang yang beragama percaya bahwa 
mereka akan ke surga karena mereka adalah keturunan Abraham, 
bapak dari orang-orang Yahudi. Allah sendiri telah memilih bangsa 
Yahudi dan mendirikan agama mereka. Mereka percaya bahwa 
karena mereka penganut agama yang benar, mereka akan masuk 
ke surga. Yohanes Pembaptis berkata pada mereka bahwa mereka 
harus bertobat. Artinya, mereka harus berhenti menaruh kepercay-
aan pada agamanya untuk masuk ke surga.


IMAN ADALAH TANGAN KITA MERAIH DAN ME-
NERIMA HIDUP KEKAL YANG DITAWARKAN SECARA 


CUMA-CUMA DI DALAM YESUS KRISTUS.
Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh 
hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang 
percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil.            1Korintus 1:21


IMAN
TANGGAPAN MANUSIA TERHADAP KRISTUS
Yesus sudah melakukan semua yang perlu untuk menyelamatkan 
manusia dari dosa-dosanya. Akan tetapi, sebelum kita dapat men-
galami manfaat yang sudah Allah sediakan melalui kematian Kris-
tus di atas kayu salib, Allah menuntut kita untuk percaya kepada 
Yesus, dan apa yang sudah Dia capai melalui kematianNya.


Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh 
karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena 
iman dalam Kristus Yesus dan bukan oleh karena melakukan 
hukum Taurat. Sebab: “tidak ada seorangpun yang dibenar-
kan” oleh karena melakukan hukum Taurat.      Galatia 2:16


“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga 
Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya se-
tiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal.          Yohanes 3:16


(Kenyataannya, ada 160 ayat di dalam Perjanjian Baru yang me-
nyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menerima hidup yang kekal 
adalah iman di dalam Yesus Kristus. Diantaranya adalah Yohanes 1:7, 
1:12, 3:18, 5:24, 6:29, dll.)


IMAN


YESUS KRISTUS








PERTOBATAN YANG MENYELAMATKAN
TIDAK,


TERIMA KASIH!


AKU TIDAK PERLU 
SEMUA ITU


  UNTUK SELAMAT.Baptisan air
Pergi ke gereja


Menjalani kehidupan
yang baik


Mentaati Sepuluh Hukum Allah 
Mengasihi sesamamu
Sakramen-sakramen


Agama


APABILA IMAN ADALAH TANGAN YANG MENERIMA KESE-
LAMATAN MELALUI YESUS KRISTUS, PERTOBATAN ADALAH 
TANGAN YANG MENOLAK KESELAMATAN MELALUI CARA-


CARA YANG LAIN.


Iman keselamatan bukan hanya menekankan bahwa kematian 
Yesus itu perlu, tetapi iman keselamatan itu harus menegaskan 
bahwa hanya kematian Kristus itu cukup! Kematian Kristus itu 
sendiri sudah cukup untuk membayar dosa-dosamu terpisah 
dari usaha manusia atau perbuatan baik manusia, dan bahwa 
iman keselamatan itu adalah hadiah cuma-cuma yang hanya 
tersedia melalui iman, dan terpisah dari upaya apapun atau 
kelakuan baik manusia. (lihat Galatia 2:21, 3:10-14, 5:1-5)


Kembali ke halaman 3. Apakah jawabanmu atas pertanyaan 
“mengapa Allah harus memperbolehkan engkau masuk ke 
dalam Surga?” Jikalau kamu berkata kamu harus dibaptis, men-
jalani hidup yang baik, atau melakukan hal-hal lainnya selain 
percaya pada Kristus saja, engkau harus bertobat. Engkau ha-
rus berhenti percaya dalam hal-hal keagamaan yang engkau 
sudah lakukan di masa lalu atau yang kemungkinan akan di-
lakukan di masa mendatang, dan percaya pada Kristus saja.
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LANGKAH 3: KEPUASAN (PENDAMAIAN)
KEMATIAN KRISTUS MEMBAYAR PENUH DOSA-DOSA KITA, 
SEHINGGA MEMUASKAN MURKA DAN KEADILAN ALLAH.
Karena Yesus mati menggantikan kita untuk dosa-dosa kita, keadi-
lan Allah sudah terpenuhi. Yesus membayar dengan penuh dosa-
dosa manusia, sehingga barangsiapa yang memilih untuk meneri-
ma pembayaran itu tidak harus mengalami murka Allah yang kekal 
yang harus dijatuhkan atas semua manusia yang berdosa. Yesus 
membayar dengan penuh untuk semua dosa-dosa manusia!


Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan kes-
akitan. Apabila ia [Allah Bapa] menyerahkan dirinya [Yesus] 
sebagai korban penebus salah...ia akan melihat terang dan 
menjadi puas.       Yesaya 53:10-11


Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia: 
“Sudah selesai.” Lalu Ia menundukkan kepalaNya dan me-
nyerahkan nyawaNya.”              Yohanes 19:30 


Ungkapan “sudah selesai” sebenarnya adalah pernyataan yang 
digunakan di Roma pada jaman Kristus ketika suatu hutang 
dibayar dengan penuh. (Kittel, VIII, hal.57,60)  Ketika Yesus me-
nyerukan ungkapan itu sebelum kematianNya, Dia menyatakan 
bahwa Dia sudah membayar dengan sempurna, tuntas, dan lu-
nas untuk dosa. (Juga lihat Kolose 2:13-14).


JADI, YESUS SUDAH MERUNTUHKAN RINTANGAN ANTARA AL-
LAH DAN MANUSIA DENGAN MEMBAYAR PENUH UNTUK DOSA-


DOSA KITA MELALUI KEMATIANNYA SENDIRI.
Mengapa kematian Yesus begitu berharga sehingga dapat mem-
bayar bukan hanya untuk semua dosa-dosa engkau, tetapi juga un-
tuk semua dosa-dosa manusia dari berbagai usia?         Karena . . .


kesombongan


dusta
penggelapan


Rekening


Semua Dosa


KESELAMATAN
MELALUI


keangkuhan


kedengkian


kemalasan


amarah


kejahatan


ke
be
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n


pen
cu


rian


haw
a nafsu


perzinahan dengan saudara


fitnah
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kecanduan
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KASIH KARUNIA:  SUATU HADIAH CUMA-CUMA
Kata “kasih karunia” artinya sesuatu yang diberikan dengan cuma-
cuma...tanpa harga atau kewajiban. Misalnya, apabila teman akrab 
engkau menawarkan hadiah kepadamu dan engkau mencoba un-
tuk membayarnya, apakah itu masih dapat disebut hadiah? Tentu 
tidak! Sewaktu dia menerima uang dari padamu, bayaran itu men-
jadi hutang dia terhadap engkau! Dia kemungkinan akan merasa 
terhina, dan menarik kembali hadiahnya dan berkata: “Saya tidak 
memberikan ini kepadamu karena saya harus. Ini adalah hadiah. 
Apakah kamu mau menerima hadiahku?”


HADIAH: PADA SAAT KAMU MENAWARKAN SESUATU SEB-
AGAI GANTINYA, ITU BUKAN LAGI HADIAH. ITU MENJADI


           SUATU HUTANG!


“Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitung-
kan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya.”  Roma 4:4


Hanya ketika engkau mengantongi kembali uangmu dan mengu-
lurkan tangan kosongmu, barulah dia akan mengulangi tawaran-
nya dan memberikan hadiahnya kepadamu.


Sama halnya dengan Allah menawarkan hidup yang kekal. Ban-
yak orang mencoba untuk membeli hidup yang kekal dengan 
mentaati Sepuluh Perintah Allah, hidup baik, pergi ke gereja, atau 
pekerjaan agama lainnya. Tetapi Allah tidak akan membuat diriN-
ya menjadi penghutang pada satu manusiapun! Dia tidak “berhu-
tang” hidup yang kekal kepada siapapun. Dia akan menawarkan 
itu hanya sebagai hadiah!


Tidak ada
transaksi!
Ini adalah


hadiah!
  


Terimalah sebagai
hadiah, atau
tidak sama


sekali!


KASIH KARUNIA:   HARUS CUMA-CUMA
Ketika manusia berusaha untuk memperoleh hidup kekal melalui pe-
kerjaan-perkerjaannya, dia tidak lagi menerima tawaran Allah untuk 
hidup yang kekal sebagai hadiah yang cuma-cuma, yakni, “Kasih Ka-
runia.”


..bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka 
kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia.”         Roma 11:6b


Tetapi hanya dengan “kasih karunia” Allah, Allah menyelamatkan kita!


Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bu-
kan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil peker-
jannmu: jangan ada orang yang memgahkan diri.      Efesus 2:8-9


Oleh karena itu, Alkitab mengajarkan bahwa Allah menarik kembali 
tawaranNya untuk hidup kekal dari setiap manusia yang mencoba un-
tuk mendapatkannya melalui pekerjaan mereka, dengan demikian me-
rendahkan Allah, membuat Dia sebagai penghutang terhadap manusia 
berdosa.


Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran 
oleh hukum Taurat; kamu hidup di luar kasih karunia.


Galatia 5:4


Allah menawarkan hidup yang kekal
 sebagai hadiah yang cuma-cuma.  Kita harus menerimanya


sebagai hadiah cuma-cuma atau tidak sama sekali.


Oleh sebab itu, berusaha untuk mendapatkan hidup yang kekal den-
gan melakukan hukum adalah menolak satu-satunya jalan yang Al-
lah tawarkan untuk hidup kekal, yaitu melalui kasih karuniaNya! Dan 
ketika seorang manusia menolak tawaran kasih karunia Tuhan untuk 
hidup kekal, dia dengan bebas memilih untuk menghadapi penghuku-
man yang kekal.


Tidak ada transaksi!
Ini adalah hadiah! Terimalah 


dengan iman, atau tidak
sama sekali!


USAHA


10
PERIN-
TAH


TUHAN


IMAN


ditambah HIDUP YG  KEKAL


HIDUP YG  KEKAL








MASALAHNYA:    ALLAH  HARUS 
MENGHUKUM  DOSA
Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa karena Allah 
itu suci dan adil, Dia harus menghukum dosa.


“Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata 
yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan 
murka Allah atas orang-orang durhaka.”      Efesus 5:6


“Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan 
dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan 
kelaliman.”           Roma 1:18


Keadilan Allah menuntut bahwa manusia harus membayar dosa-
dosa yang sudah dilakukan terhadap Allah yang Suci dengan 
cara menderita hukuman Allah yang kekal. (Juga lihat 2 Tesa-
lonika 1:8-9, Matius 25;46, Wahyu 20:10)  Bagaimana Kristus 
membebaskan kita dari murka Allah melalui kematianNya send-
iri, dapat dijelaskan dengan tiga langkah.


ALLAH HARUS
MENCURAHKAN
MURKANYA
ATAS  DOSA


JAMINAN YANG KEKAL
Jika esok atau bulan depan engkau jatuh dalam dosa, mungkinkah 
engkau akan kehilangan hadiah kehidupan yang kekal?    Alkitab 
berkata:


“Dan karena kehendakNya inilah kita telah dikuduskan 
satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh 
Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-
tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersem-
bahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat 
menghapuskan dosa. Tetapi Ia, setelah mempersembahkan 
hanya satu korban [yang telah lampau, sekarang, dan yang akan 


datang] saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya 
di sebelah kanan Allah . . . Sebab oleh satu korban saja Ia 
telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang 
Ia kuduskan.”         Ibrani 10:10-12, 14


Menurut Alkitab, dosa engkau yang mana yang sudah dibayar 
Yesus waktu Dia mati?


❏    Dosamu di masa lampau.


❏    Dosamu di masa lampau dan sekarang.


❏    Semua dosamu selamanya: yang telah lampau,
        sekarang, dan yang akan datang.


Menurut ayat ini, berapa sering engkau disucikan melalui kematian 
Yesus Kristus?


JAMINAN YANG KEKAL: SUATU KESIMPULAN YANG 
PENTING TENTANG KEMATIAN TUHAN KITA


Seseorang tidak akan kehilangan hadiah hidup yang kekal karena 
dosa. Itu adalah satu-satunya sebab Kristus mati…untuk membayar 
semua dosa-dosamu! Karena Dia mati untuk semua dosa selama-la-
manya – yang telah lampau, sekarang dan yang akan datang – Dia 
dapat membayar sekali dan selama-lamanya untuk menyatakan bahwa 
engkau tidak bersalah . . . bukan hanya atas dosamu di masa lampau, 
tetapi atas semua dosa: yang telah lampau, sekarang dan yang akan 
datang! Menolak untuk percaya hal ini artinya menolak untuk percaya 
injil itu sendiri! (ulangi halaman 7-11).


❏   Seminggu sekali.


❏   Sebulan sekali.


Setiap kali engkau mengakui 
dosamu yang paling akhir dan 
memohon pengampunan.


Sekali untuk semuanya.


❏


❏
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Sebelum kita mulai, jawablah ketiga pertanyaan di bawah 
ini:


1. Apakah arti Injil yang engkau pernah dengar?


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


2. Jikalau engkau meninggal malam ini dan mengha-
dap hadirat Allah, dan Dia bertanya: “Mengapa saya harus 
memperbolehkan engkau masuk  surga?” Apa yang akan 
engkau katakan?


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


3. Jikalau engkau meninggal pada saat ini, tahukah 
engkau dengan kepastian yang mutlak bahwa engkau akan 
masuk surga?


Ya! Saya dengan kepastian yang mutlak akan 
masuk surga.


Tidak. Saya tidak tahu dengan “kepastian 
yang mutlak” bahwa saya akan masuk surga.


❏


❏


BERSYUKUR KEPADA ALLAH SETIAP HARI
Menurut Alkitab, banyak hal-hal yang indah terjadi pada dirimu pada 
saat engkau mengerti injil dan percaya pada Kristus saja sebagai Juru 
Selamatmu.
 Engkau menerima pengampunan atas semua dosa yang
 pernah engkau lakukan.      (Roma 5:1)
 Engkau menerima hidup yang kekal sebagai hadiah yang 
 cuma-cuma.            (Yohanes 5:24, 10:28)
 Engkau terjamin akan masuk ke surga.     (Yohanes 14:1-3)
 Engkau menjadi anak Allah.         (Yohanes 1:12)
 Engkau mempunyai seorang teman yang mengerti apa yang 
 engkau alami, dan selalu bersedia membantu engkau dalam
 kesukaraan.              (Ibrani 2:18, 4:15-16, Mazmur 68:5)
Dalam Lukas 17:11-19, Yesus menyembuhkan sepuluh orang kusta, 
dan sembilan orang pergi tanpa berhenti untuk mengucap syukur 
kepadaNya! Supaya engkau tidak mengikuti contoh dari sembilan 
orang kusta yang tidak bersyukur, engkau dapat menunjukkan uca-
pan syukurmu kepada Allah untuk semua yang telah Allah laku-
kan bagimu dengan cara hidup yang berkenan padaNya, mentaati 
perintah2xNya dan berjalan menurut firman Allah. (Lukas 7:40-43, 
1 Yohanes 4:19, Yohanes 14:21).


KABARKAN INJIL
Bayangkan pada suatu hari engkau berjalan di pinggiran jalan, dan 
sebuah piano yang sedang diangkat ke lantai sepuluh, lalu jatuh dan 
pecah tersebar kemana-mana tanpa pengetahuan engkau. Tiba-tiba 
seseorang yang engkau tidak kenal, mendorong engkau kesamping 
untuk menyelamatkan engkau, tetapi ia tertindih oleh piano yang 
jatuh itu. Waktu ia terbaring akan meninggal, dengan tangan yang 
bergetar ia mengeluarkan surat dari kantongnya, dan bertanya kepad-
amu supaya engkau mengambil dan mengantarkan surat itu. Maukah 
engkau melakukannya?


Yesus, yang mati untuk menyelamatkan engkau, telah meninggalkan 
surat yang seperti ini untuk engkau. Surat itu namanya Injil. “Lalu Ia 
berkata kepada mereka: ‘Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah In-
jil kepada segala makhluk.’” Markus 16:15 (Juga lihat Matius 28:18-
20, Kisah Para Rasul 1:8, Roma 10:14-15). Apakah engkau bersedia 
untuk mengambil surat itu yang telah Yesus tinggalkan bagimu dan 
melakukan apa yang dikehendakiNya? Apabila ya, bertanyalah pada 
seorang teman atau kenalanmu: “Pernahkah seseorang menunjukkan 
Alkitab tentang bagaimana engkau dapat mengetahui dengan pasti 
bahwa engkau akan masuk ke surga ketika engkau meninggal?” Jika 
mereka menjawab tidak, bertanyalah, “Bolehkah saya menunjukkan-
nya?” Kebanyakan orang dengan keinginan yang amat besar ingin 
tahu bagaimana mereka bisa tahu hal ini dengan pasti! Jika mereka 
berminat, duduklah dan carilah waktu untuk menerangkan buku ke-
cil ini kepada mereka. Mereka akan selamanya berterima kasih!
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LANGKAH 2: PENGGANTIAN
KRISTUS MATI UNTUK KITA
Karena Tuhan harus menghukum dosa, Dia melampiaskan mur-
kaNya kepada Yesus untuk kita. Yesus menjadi “pengganti” kita. 
Dia dihukum untuk dosa-dosa kita dan mati untuk kita.


Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia 
diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang 
mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan ke-
padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.            


Yesaya 53:5


Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara 
nyaring...”Allahku, Allahku, mengapa Engkau mening-
galkan Aku?”          Matius 27:46


TUHAN
MENGHUKUM


ANAKNYA  SENDIRI,
YESUS, UNTUK


KITA.


UNTUK MERINGKAS
Karena dosa memisahkan manusia dari Allah, dan karena Yesus su-
dah membayar dosa-dosa kita di atas kayu salib, manusia hanya dapat 
mempunyai hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus saja.


Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hid-
up. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau ti-
dak melalui Aku.”             Yohanes 14:6


KESELAMATAN
(dinyatakan “tidak ber-
salah” atas dosa-dosamu 
dan dijamin  memperoleh 
hidup yang kekal di surga)


diberikan secara 
cuma-cuma 


kepada setiap 
orang yang


KESELAMATAN
MELALUI
Baptisan air


Pergi ke gereja
Menjalani  kehidupan


 yang  baik
Mentaati  Sepuluh


 Perintah  Allah
Mengasihi sesamamu
Sakramen-sakramen


Agama


1.
Bertobat 


dari
perkerjaan 


sia-sia


2.
dan percaya


A.
Yesus Itu Tuhan


B.
Dia Mati 


untuk
dosa-dosa


kita


C.
Dia


bangkit
dari
maut


Pernahkah engkau percaya bahwa 
hidup menurut standar kebaikan 
atau melakukan peraturan-per-
aturan agama itu perlu untuk masuk 
ke surga?


Apakah engkau masih percaya 
dalam hal-hal tersebut untuk meny-
elamatkan dirimu?


Apakah engkau mengerti apa 
yang Yesus lakukan di atas kayu 
salib untukmu?


Dapatkah kamu menjelaskannya 
dengan kata-katamu sendiri?


Pernahkah ada orang yang 
menjelaskan hal ini kepadamu?


Sekarang, dengan cara terbaik yang engkau tahu, apakah 
engkau percaya apa yang Yesus sudah genapi diatas kayu 
salib untuk engkau adalah segalanya yang engkau perlu-
kan untuk menghapus dosa-dosamu dan membawa eng-
kau ke surga?
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     ❏   YA          ❏   TIDAK


YESUS KRISTUS








JAMINAN YANG KEKAL: KESIMPULAN YANG 
PENTING TENTANG KASIH KARUNIA
Setelah engkau percaya kepada Kristus, engkau diharuskan un-
tuk tetap menjalankan hukum Allah supaya “tetap selamat” . . .


Oleh sebab itu, jika seseorang menolak ajaran Alkitab tentang 
jaminan hidup yang kekal, bagaimanakah ia dapat mencoba 
menjankau Allah, melalui kasih karunia atau melakukan hukum 
Allah?
__________________________________________
Dapatkah seseorang dibenarkan (diselamatkan) melalui cara ini? 
[Ulangi halaman 14-15].  __________


Apa yang Alkitab katakan bagaimana seorang manusia dibenar-
kan? [Lihat Roma 3:28 untuk bantuan].
__________________________________________


Di dalam perikop Alkitab yang lain, Yesus berkata:


“Domba-dombaKu mendengarkan suaraKu dan Aku mengenal 
mereka dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup 
yang kekal kepada mereka dan merka pasti tidak akan binasa 
sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut 
mereka dari tanganKu. BapaKu, yang memberikan mereka ke-
padaKu, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun tidak 
dapat merebut mereka dari tangan Bapa.”       Yohanes 10:27-30


In the above verse, what type of life did Jesus say he give?


❏  Sementara          ❏  Bersyarat            ❏  Kekal
Jika hidup yang Yesus katakan itu adalah benar-benar kekal, 
dapatkah hidup itu hilang?_____________


Dapatkah engkau dengan jujur 
barkata bahwa hidup kekal adalah 
kasih karunia (suatu hadiah yang 
cuma-cuma)?


  OR


Bukankah itu menunjukan bahwa 
keselamatanmu harus bergantung 
pada menjalankan hukum Allah?


 ❏       ❏


 ❏       ❏
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INJIL
Kata “Injil” artinya “Kabar Baik.” Karena kita tidak mungkin datang 
ke hadapan Allah dengan dosa-dosa kita, maka Allah mengutus Ye-
sus mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan kemudian membang-
kitkan Dia dari kematian pada hari yang ketiga.


“Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu 
kepada Injil... bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, 
sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa 
Ia telah dibangkitkan, pada hari ketiga, sesuai dengan Kitab Suci.”


1 Korintus 15:1-4


Banyak orang percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus mati 
dan bangkit kembali dari antara orang mati; tetapi apakah yang 
dimaksud Alkitab dengan mengatakan bahwa Yesus mati “untuk 
menebus dosa-dosa kita”? Bagaimanakah kematianNya meruntuh-
kan rintangan antara Allah dan manusia?


ALLAH


  YESUS KRISTUS


MANUSIA


Ya         Tidak


INJIL ADALAH KRISTUS YANG MATI 
UNTUK MENEBUS DOSA-DOSA


KITA DAN BANGKIT KEMBALI
DARI KEMATIAN.


      YESUS MERUNTUHKAN RINTANGAN
 DOSA DENGAN MATI UNTUK  MENEBUS DOSA-DOSA 


KITA, DAN BANGKIT KEMBALI DARI KEMATIAN.


RINGTANGAN


DOSA





