?

Akankah

aku

masuk

Sorga

Karena semua-manusia telah
berdosa dan telah kehilangan
kemuliaan Allah;”
(Roma 3:23)
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“Karena upah dosa adalah
kematian...”
(Roma 6:23)
“Dan seperti dintentukan untuk

manusia satu kali mati tetapi
setelah ini penghakiman:”
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Allah
telah
memerintahkan kasihNya untuk
kita, dalam hal itu, ketika kita
masih
orang-orang
berdosa,
Kristus telah mati untuk kita.”
(Roma 5:8)

(Ibrani 9:27)

Dosa
Be
nc

“Tetapi

Mati

Yesus telah mati
Untuk dosadosaku.

Ti p u

“Barang-siapa berbuat dosa
juga
melanggar
hukumTaurat: karena dosa adalah
pelanggaran hukum-Taurat.”
(1 Yohanes 3:4)

“Karena itu untuk dia yang
tahu berbuat baik, dan tidak
melakukannya,
dia
telah
berdosa.”
(Yakobus 4:17)

“Dan
akan
melemparkan
mereka ke dalam dapur api:
di sana akan ada ratapan dan
kertakan gigi.”
(Matius 13:50)

“Karena
Allah
sangat
mengasihi dunia ini, sehingga
Ia telah mengarunaikan Putra
TunggalNya, supaya barangsiapa
yang
percaya
kepadaNya tidak akan binasa
tetapi
memperoleh
hidup
kekal.”
(Yoh 3:16)

“Tetapi sekarang Kristus telah
bangkit dari kematian... Karena
satu orang telah menyebabkan
kematian, dengan satu orang
datanglah
kebangkitan
dari
kematian. Karena seperti di dalam
Adam semua manusia mati,
bahkan juga di dalam Kristus
semua akan dibuat hidup”

“Karena itu kalian sadarlah,
dan dipertobatkan, supaya
dosa-dosamu
diampuni,
sehingga waktu kesejukan
akan datang dari hadirat
TUHAN;”
(Kisah Para Rasul 3:19)

“Karena itu sekarang tiada lagi
penghukuman
untuk
mereka
yang ada di dalam Kristus
Yesus, dia yang tidak berjalan
menurut nafsu-daging, tetapi
menurut Roh.”

Jika engkau percaya bahwa engkau adalah
seorang berdosa yang memerlukan Yesus
Kristus sebagai TUHAN dan Juruselamat,
engkau dapat berdoa dan minta
pengampunan Allah menurut kata-katamu
atau ikuti doa berikut ini dari jantungmu:

(Roma 8:1)

Ya Tuhan Bapa Sorgawiku, aku
mengaku bahwa aku seorang berdosa
dan jika aku mati dalam dosa maka
aku pasti masuk ke neraka. Aku
percaya bahwa Yesus Kristus Putra
TunggalMu telah mati untuk dosadosaku, telah dikuburkan, dan telah
bangkit pada hari ke 3 untuk
membenarkanku dan mengampuni
segala dosaku. Bantulah aku hidup
baru untuk menyenangkan Engkau.
Terima kasih TUHAN, dalam Nama
Yesus aku bersyukur dan berdoa.
Amin.

(1 Korintus 15:20-22)

Bertobatlah
Yesus
Telah
Bangkit

“Karena jika kita percaya
bahwa Yesus telah mati dan
telah bangkit kembali, bahkan
mereka yang mati dalam
Yesus
akan
Allah
bawa
kepadaNya.”
(1 Tesalonika 4:14)

dari dosa-dosamu

&

Percayalah

kepada

Yesus Kristus

“Bahwa jika kamu mengaku
dengan
mulutmu
TUHAN
Yesus dan percaya di dalam
jantungmu bahwa Allah telah
membangkitkan
Dia
dari
kematian,
engkau
akan
diselamatkan.”
(Roma 10:9)

“Dan Allah akan menghapuskan
segala air mata dari mata
mereka; dan tidak ada lagi
kematian, tidak ada derita, tidak
ada tangisan, tidak akan ada lagi
sakit: karena hal-hal itu akan
berlalu. ”
(Wahyu 21:4)

“Dalam pengharapan hidup
kekal, yang Allah, yang tidak
berdusta,
telah
janjikan
sebelum awal dunia.;”
(Titus 1:2)
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