Apa itu ALIKITAB?
Alkitab adalah Firman
Tuhan. Alkitab memberi
tahu Hukum Tuhan.

Apa itu DOSA?
Dosa adalah
pelanggaran Hukum
Tuhan.

ALIKITAB

“Jangan mencuri”
Keluaran 20:15

"Taurat Tuhan itu itu
sempurna..."
(Mazmur 19:8a)

Berbohong, menipu,
bersumpah, mencuri...
Tidak mematuhi Allah
adalah dosa.

Apakah Tuhan akan
menghukum dosa? Ya,
“Orang-orang fasik akan
kembali ke dunia orang
mati...” (Mazmur 9:18a)
Neraka adalah tempat yang
sangat mengerikan dengan
api yang ada.

Orang-orang berdosa
akan terbakar di neraka
SELAMANYA.

Dapatkah aku
menyelamatkan diriku
dari neraka?

Tidak! Tidak seorangpun
yang dapat menyelamatkan
dirinya sendiri. “Karena semua
orang telah berbuat dosa
dan kehilangan kemuliaan
Allah” (Roma 6:23)

Siapa yang dapat
menyelamatkan saya
dari neraka? YESUS saja
yang dapat, karena dia
tidak PERNAH berdosa.
s 1:1,14
Yohanne 3:16
s
Yohanne

Yesus adalah Anak Allah,
Dia mengasihi kamu.

Yesus mati di kayu
salib untuk membayar
SEMUA dosa dosamu.
“...Kristus mati
untuk kita.”
(Roma 5:8)

Ia telah
dikuburkan.

Kemudian Dia
bangkit kembali
pada hari yang ketiga.
“Aku hidup sampai
selama-lamanya...”
(Wahyu 1:18b)

Bagaimana
aku bias diselamatkan?

“Percayalah kepada Tuhan
Yesus Kristus dan engkau
akan selamat...”
(Kisah Para Rasul 16:31b)

“...Tetapi jikalau kamu
tidak bertobat, kamu
semua akan binasa...”

BERBALIKLAH
KEPADA TUHAN YESUS.
Mintalah Dia untuk
memaafkan kamu dan untuk
menyalamatkan kamu.
“Sebab, barang siapa
yang berseru kepada
nama Tuhan, akan
diselamatkan.”

(Lukas 13:3)

(Roma 10:13)
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Hadiah
dari Tuhan
untuk kamu
adalah
Hidup Kekal.
Berarti hidup bersama
Dia di Surga selamalamanya. “Tetapi karunia
Allah ialah hidup yang
kekal dalam Kristus
Yesus, Tuhan kita.”
(Roma 6:23b)

12

Apakah kamu sudah
bertobat dari dosa dosamu
dan meminta Yesus untuk
menyelamatkan Kamu? Dia
berkata: “Dan Aku
memberikan hidup yang kekal
kepada mereka dan mereka
pasti tidak akan binasa
sampai selama lamanya...”

(Yohannes 10:28a)

Kalau anda telah menetapkan menerima Yesus Kristus
sebagai Juruselamatmu setelah membaca renungan ini,
silahkan menulis dan memberitau kami.
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