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YESUS ADALAH PINTU MASUK KE SURGA.
Yesus adalah pintu...Dia berkata dalam Yohannes 10:9 “intu, 
bara Akulah png siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat 
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang 
rumput.” Yesus adalah jalan... “Akualah jalan, kebenaran dan 
hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau 
tidak melalui Aku.” (Yohannes 14:6)

YESUS ADALAH SATU SATUNYA
PINTU MASUK KE SURGA.

Sahabatku, ijinkanlah saya untuk bertanya dengan satu 
pertanyaan yang sangat penting ini. Apakah anda mencoba 
untuk masuk ke Surga dengan jalan lain, selain yang 
disediakan oleh Yesus? Jika benar, Yesus berkata Anda 
seorang pencuri dan perampok. “Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba 
dangan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia 
adalah seorang pencuri dan seorang perampok.” (Yohannes 
10:1) 

Tidak ada jalan lain untuk masuk ke Surga. Keprcayaan 
tidaklah jalan masuk. Pendeta atau Pengkotbah bukanlah 
jalan masuk. Baptisan air bukanlah jalan masuk. Menjadi 
seorang yang sopan santun bukanlah jalan masuk. Melakukan 
pekerjaan baik bukanlah jalan masuk.

Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 4:12, “Dan 
keselamatan tidak ada didalam siapapun juga selain didalam 
Dia, sebab dibawah kolong langit initidak ada nama lain 
diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat 
diselamatkan.” Tidak ada yang bisa anda lakukan untuk 
mendapatkan keselamatan atau masuk ke Surga. 
“Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala 
kesalehan kami seperti kain kotor...” (Yesaya 64:6a) Hanya 



menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, 
anda dapat masuk kedalam kerajaan Surga. 

BAGAIMANA ANDA DAPAT MASUK PINTU ITU?
Anda masuk pintu itu denga mengundang Yesus datang 
kedalam hatimu dan menyelamatkan mu. “Tetapi semua orang 
yang menerimaNya, diberiNya kuasa supaya menjadi 
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam 
namaNya.” (Yohannes 1:12) Alkitab berkata dalam Roma 
10:9, 10: “Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa 
Yesus adalah Tuhun, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah 
telah membangkitkan Dia dari antara orang mati maka kamu 
akan diselamatkan. Karena hati orang percaya dan dibenarkan, 
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatcan,” “Sebab, 
barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan 
diselamatkan.”  (Roma 10:13)

Jangan biarkan iblis memperdaya kamu dan membuat 
kamu percaya bahwa ada jalan lain. Alkitab berkata bahwa 
iblis adalah... “pendusta dan bapa segala dusta.” (Yohannes 
8:44b)

Keslamatan yang kekal adalah hadiah gratis bagi semua 
orang yang maumenerima Yesus Kristu ke dalam hati mereka. 
“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, 
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil 
pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri.” 
(Efesus 2:8, 9)

Yesus berkata dalam Markus 1:15 “...bertobatlah dan 
percayalah kepada Injil” Percaya kepada Injil berarti, 
“...Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuia dengan 
Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah 
dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Kitab Suci.” 
(1 Korintus 15:3, 4) 
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Kalau anda telah menetapkan menerima Yesus Kristus 
sebagai Juruselamatmu setelah membaca renungan ini, 

silahkan menulis dan memberitau kami.

oleh kuasa Tuhan untuk keselamatan kita. “Karena begitu besar kasih 
Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya 
yang tungggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak 
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohannes 3:16)

Sahabatku, jika anda ingin tahu pasti bahwa anda diselamatkan 
dan surga akan menjadi rumahmu, berdoalah dengan contoh doa ini 
atau dengan doa yang mirip dengan ini, dan benar benarlah dari isi 
hatimu tujukan kepada Yesus. “Ya Tuhan, aku mengakui bahwa aku 
adalah orang berdosa, sedang menuju neraka. Aku tahu bahwa aku 
tidak sanggup menyelamatkan diriku sendiri. Aku bertobat dan 
percaya atas darah yang Kamu tumpahkan Juruselamatkudan 
percaya bahwa Kamu akan membawa aku ke Surga. Terima kasih 
atas keselamatanMu, dalam nama Yesus aku berdoa. Amin”

Alkitab berkata dalam Yohannes 3:36, “Barang siapa 
percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi 
barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat 
hidup, melainkan murka Allah tetap Ada diatasnya,” Janganlah 
menolak Injil ini, Percayalah kepada Kristus hari ini.


