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KENAPA YESUS KRISTUS PERLU
DATANG KE BUMI UNTUK
MENYELAMATKAN KITA?
SEMUA TELAH BERDOSA
Semua orang adalah berdosa, terpisah
dari Tuhan, dan memerlukan seorang
Penyelamat.
Roma 3:23, “Karena semua orang telah berbuat
dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,”
Pengkhotbah 7:20, “Sesungguhnya, di bumi
tidak ada orang yang saleh: yang berbuat baik
dan tak pernah berbuat dosa!”
PEMISAHAN & PENGHAKIMAN
Dosa membawa kepada kematian. Dan
kematian bermaksud pemisahan daripada
Tuhan selama-lamanya, dan penderitaan
yang kekal di Neraka.
Yehezkiel 18:20, “Orang yang berbuat dosa itu
yang harus mati…”
Ibrani 9:27, “Dan sama seperti manusia
ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan
sesudah itu dihakimi,”

Matius 13:49-50, “Demikianlah juga pada
akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang
memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu
mencampakkan orang jahat ke dalam dapur
api; di sanalah akan terdapat ratapan dan
kertakan gigi.”
Roma 6:23, “Sebab upah dosa ialah maut;
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.”
PENGORBANAN YESUS
Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal
dosa-dosa kita.
Roma 5:8, “Akan tetapi Allah menunjukkan
kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus
telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.”
Yohanes 3:16, “Karena begitu besar kasih
Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”
KESELAMATAN OLEH IMAN SAHAJA
Upah dosa-dosa kita telah dibayar oleh

Yesus Kristus apabila Ia mati untuk
kita - Apakah yang perlu kita lakukan
untuk menerima hadiah kehidupan
abadi?
Matius 4:17, “Sejak waktu itulah Yesus
memberitakan: “Bertobatlah, sebab Kerajaan
Sorga sudah dekat!”
Roma 10:9, “Sebab jika kamu mengaku dengan
mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan
percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah
membangkitkan Dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan.”
Yohanes 3:18, “Barangsiapa percaya kepadaNya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak
percaya, ia telah berada di bawah hukuman,
sebab ia tidak percaya dalam nama Anak
Tunggal Allah.”
Efesus 2:8-9, “Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan
hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang
memegahkan diri.”
Titus 3:5, “pada waktu itu Dia telah
menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan

baik yang telah kita lakukan, tetapi karena
rahmat-Nya…”
JAMINAN DI DALAM KRISTUS
Semua yang percaya kepada Yesus Kristus
sahaja akan mempunyai hidup yang kekal
dan tempat di syorga.
Yohanes 3:14-15, “Dan sama seperti Musa
meninggikan ular di padang gurun, demikian
juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya
setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh
hidup yang kekal.”
1 Yohanes 5:13, “Semuanya itu kutuliskan
kepada kamu, supaya kamu yang percaya
kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu
memiliki hidup yang kekal.”
Yohanes 10:28-29, “dan Aku memberikan
hidup yang kekal kepada mereka dan
mereka pasti tidak akan binasa sampai
selama-lamanya dan seorangpun tidak akan
merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku,
yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih
besar dari pada siapapun, dan seorangpun
tidak dapat merebut mereka dari tangan
Bapa.”

KESELAMATAN - DALAM NAMA YESUS
KRISTUS SAHAJA
Kisah Para Rasul 4:12, “Dan keselamatan tidak ada
di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab
di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang
diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat
diselamatkan.”
SEKALI UNTUK SEMUA, SATU
PENGORBANAN OLEH YESUS KRISTUS
Ibrani 10:10-12, “Dan karena kehendak-Nya 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 mempersembahkan korban yang
sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan
dosa. Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya
satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk
selama-lamanya di sebelah kanan Allah,”
DENGAN YESUS SEBAGAI IMAN BESAR
KITA, KITA DAPAT BERDOA TERUS
KEPADA ALLAH
Ibrani 4:15-16, “Sebab Imam Besar yang kita
punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut
merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya
sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak
berbuat dosa.”
HANYA YESUS ADALAH PENGANTARA
ANTARA ALLAH DAN MANUSIA

1 Timotius 2:5, “Karena Allah itu esa dan esa pula
Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan
manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,”
YESUS HIDUP UNTUK MENJADI
PENGANTARA KITA
Ibrani 7:25, “Karena itu Ia sanggup juga
menyelamatkan dengan sempurna semua orang
yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup
senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka.”
KERJA YESUS KRISTUS
YANG SUDAH SELESAI
Ibrani 12:2, “Marilah kita melakukannya dengan
mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin
kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu
kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan
kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang
disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di
sebelah kanan takhta Allah.”
Yohanes 19:30, “Sesudah Yesus meminum anggur
asam itu, berkatalah Ia: “Sudah selesai.” Lalu
Ia menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan
nyawa-Nya.”
YESUS KRISTUS ADALAH BATU
KARANG KITA
1 Korintus 10:4, “dan mereka semua minum
minuman rohani yang sama, sebab mereka minum
dari batu karang rohani yang mengikuti mereka,
dan batu karang itu ialah Kristus.”

HIDUP KEKAL DALAM
YESUS KRISTUS SAHAJA
1 Yohanes 5:11-12, “Dan inilah kesaksian itu: Allah
telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita
dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barangsiapa
memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa
tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup.”
Jika anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat anda, panjatkanlah doa ini,
atau anda dapat mengunakan kata-kata anda sendiri
untuk berdoa dari hati anda:
Ya Allah, Saya mengakui bahwa saya adalah
seorang berdosa yang akan pergi ke Neraka.
Saya bertobat dan ingin menerima Yesus
Kristus sebagai pada hari ini. Saya percaya
bahwa hanya Yesus adalah pengantara di
antara Allah dan saya. Terima kasih Yesus
Kristus telah mati di salib di Kalvari karena
semua dosa saya. Terima kasih karena
hidup kekal yang pasti diberi kepada saya.
Sila membantu saya dalam kehidupan baru
dengan mengikut Firman-MU anda. Dalam
nama Yesus, saya berdoa. Amin.
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