
BUKU
TANPA
KATA



Hallo, Apakah kamu ingin 
mendengar cerita Buku-
Tanpa-Kata saya?

Perhatikan warnanya dengan 
cermat, maka kamu akan 
memahami mengapa Yesus 
sangat penting dalam hidup 
kita. Dia adalah Tuhan yang 
Perkasa dan Juruselamat 
dunia!



Halaman hitam ini mengingatkan 
kita akan DOSA. Alkitab mengajarkan 
kita bahwa “Semua orang telah 
berbuat dosa, dan telah kehilangan 
kemuliaan Allah” (Roma 3:23).

Kamu dan saya adalah orang 
berdosa. Setiap orang adalah orang 
berdosa karena kita telah berbohong, 
mengambil barang-barang yang 
bukan milik kita, dan karena 
ketidaktaatan kita. Tuhan membenci 
dosa dan tidak ada dosa di sorga.



Halaman merah ini mengingatkan 
kita pada darah Yesus yang sangat 
berharga dan telah dicurahkan di 
atas kayu salib Kalvari.

Dia telah mati bagi kita untuk 
menanggung segala dosa-dosa kita.

Yesus telah mati, dikuburkan, tetapi 
bangkit kembali pada hari yang 
ketiga. (1 Korintus 15:3-4)



Halaman putih ini mengingatkan 
kita bahwa saat kita percaya dan 
menerima Tuhan Yesus Kristus 
sebagai Juruselamat, Dia menghapus 
semua dosa kita.

Alkitab berkata, “Tetapi semua orang 
yang menerima-Nya diberi-Nya 
kuasa supaya menjadi anak-anak 
Allah, yaitu mereka yang percaya 
dalam nama-Nya” (Yohanes 1:12).

Apakah Anda ingin diselamatkan dan 
memulai hidup baru di dalam Yesus 
Kristus? Maka Anda harus percaya 
bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa 
Anda dan menerima Dia sebagai 
Juruselamat Anda.

Doakan doa ini untuk menerima 
Yesus sebagai Juruselamat Anda.



Bapa Surgawi, saya tahu bahwa saya 
adalah orang berdosa dan dosa saya 
telah memisahkan saya dari Allah.

Mohon ampuni saya dari semua dosa 
saya. Bersihkan dan basuhlah saya 
dengan darah Yesus Kristus yang 
berharga. 

Saya menerima Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat saya. Saya akan 
mengikuti dan menaati Yesus dalam 
semua yang saya lakukan.

Terima kasih telah mengutus Yesus 
untuk mati menggantikan saya 
dan menanggung semua dosa saya.  
Terima kasih untuk hidup yang kekal 
dan harapan surga.

Dalam nama Yesus saya berdoa, 
Amin. 



Halaman emas ini mengingatkan 
saya pada jalan sorga yang terbuat 
dari emas murni. 

Tuhan akan menyediakan tempat 
bagi saya karena saya adalah milik-
Nya ketika saya menerima Tuhan 
Yesus ke dalam hati saya.

Sorga akan menjadi tempat yang 
bahagia karena tidak ada penyakit, 
kesedihan, atau kematian.



Halaman hijau ini mengingatkan 
saya akan kebutuhan untuk 
bertumbuh di dalam Kristus. Ada 
empat cara supaya saya dapat 
bertumbuh menjadi seperti Tuhan 
Yesus:

1. Baca Firman Tuhan, Alkitab 
setiap hari.

2. Berdoa kepada Tuhan setiap 
hari.

3. Ceritakan kepada orang lain 
apa yang Tuhan Yesus telah 
lakukan untuk saya.

4. Menghadiri kebaktian di gereja 
yang percaya pada Alkitab 
dan yang memberitakan 
Firman Tuhan dengan setia.


