“Elohim mempercayakan kasihNya kepada kita,
dalam hal, sambil kita masih orang-orang berdosa,
Kristus mati bagi kita.” (Roma 5:8)
Yesus adalah Tuhan dalam daging
manusia, dan alasannya Ia datang
dalam daging manusia adalah untuk
membayar harga dari dosa anda di atas
salib di Golgota. Jadi, barangkali anda
bertanya, Apa yang perlu saya perbuat?
1. Bertobatlah dari dosa-dosa anda.

Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagaimana anda
memercayai sebuah parasut jika anda meloncat ke
luar dari sebuah pesawat udara. Jika anda sungguhsungguh percaya pada parasut itu anda tidak akan
hanya mengaku percaya padanya dengan kata-kata
kosong saja, tetapi anda akan mengenakannya
(sesungguhnya beriman padanya) dan meloncat
(bergerak karena iman itu). Begitulah caranya kita
harus beriman dan memercayai Yesus sebagai satusatunya harapan kita untuk pergi ke Surga.

Ini berarti berbalik dari dosa-dosa anda kepada
Tuhan, dengan minta Dia mengampuni anda.

"Karena tidak ada keselamatan dalam siapapun
yang lain: karena di bawah langit tidak ada nama
lain diberikan di antara manusia, dengan mana kita
harus diselamatkan." (Kisa Para Rasul 4:12)

“kecuali kamu bertobat, kamu semua akan binasa
demikian.” (Lukas 13:3)

4. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
penyelamat anda.

2. Tolaklah usaha anda sendiri.

Serahkanlah hidup anda kepada Yesus.

Jadilah sadar bahwa tidak ada jalan untuk
"bekerja" supaya patut masuk Surga. Anda tidak
mampu hidup “cukup baik” untuk dianggap “cukup
benar” supaya diperbolehkan masuk Surga.

"Oleh karena itu jikalau siapapun ada di dalam
Kristus, ia adalah ciptaan baru: hal-hal yang lama
sudah berlalu; lihatlah, segala hal sudah menjadi
baru." (2 Korintius 5:17)

“Sebab oleh RAHMAT kamu diselamatkan melalui
iman; dan itu BUKAN dari dirimu sendiri:
melainkan itu adalah pemberian dari Elohim:
bukan dari pekerjaan-pekerjaan, sehingga tak ada
seorangpun yang dapat bersombong.” (Efesus
2:8-9)

Hari ini, dengan segenap hati, berbaliklah dari dosa
anda, dan serahkanlah hidup anda ke dalam tangan
Yesus Kristus. Jangan menundanya. Anda dapat
saja mati hari ini, dan jika begitu akan terlambat.
Berimanlah dan percayalah kepada Yesus sekarang.

3. Bersandarlah pada Yesus Kristus saja sebagai
satu-satunya harapan anda.
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Hampir setiap orang berpikir bahwa,
dibandingkan dengan orang lain, Ia
adalah orang yang baik. Mungkin anda
juga berpikir bahwa diri anda adalah
orang yang baik, yang pantas untuk
diterima ke dalam Surga. Tapi, apakah dipikirkan
Tuhan? Ia sudah memberi kita standar kebaikan
dalam Sepuluh Perintah. Apakah anda menjalankan
sepuluh perintah itu?
Pernahkah anda berbohong? Sekalipun untuk
tujuan yang baik?
Tentu saja, kita SEMUA paling sediket sudah
beberapa kali mengatakan bohong yang kita
anggap kecil. Tetapi, temanku, perintah yang
kesembilan berkata, “Engkau tidak akan
menyampaikan kesaksian palsu.” Itu berarti,
janganlah berbohong. Jadi jika anda telah
berbohong, anda telah melanggar salah satu dari
perintah Tuhan! Ketika seseorang berbohong, kita
sebut apa dia? PEMBOHONG! Tuhan tahu semua
kebohongan yang pernah kita katakan, dan DIA
tahu kita adalah pembohong! Fakta itu keras, tetapi
benar.
Pernahkah anda mengambil sesuatu yang bukan
milik anda (sekalipun barang itu kecil, seperti
beberapa rupiah atau kertas atau sebuah pena)?
Kita sebut apa seorang yang mengambil barang
yang bukan miliknya? Pencuri! Jadi, jika anda
pernah mengambil sesuatu yang bukan milik anda
tanpa mengembalikan ataupun membayar
jika barang-barang itu rusak, anda adalah
seorang PENCURI. Tuhan tahu segala
sesuatu yang telah kita curi di sepanjang
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hidup kita.
Pernahkah anda memandang seseorang dengan
penuh nafus atau mengingininya?
Yesus berkata dalam Matius 5 bahwa jika
anda memandang seseorang dengan nafsu
seksual dalam hati, anda telah berzinah
dengan orang itu dalam hati anda.
Ketahuilah juga bahwa hukum yang kesepuluh
berkata bahwa kita tidak boleh mengingini istri
tetangga kita. Jika anda telah melihat orang lain
dengan penuh gairah, menurut Yesus, anda adalah
PEZINAH. Ia melihat hati anda sepanjang waktu.

benar-benar mempedulikanNya. Hal ini
membuat kita PENGHUJAT dalam hati.
Jadi, kita telah melanggar lima dari
Sepuluh Perintah Tuhan, dan kita sudah ada dalam
kesulitan yang parah. Jika untuk masuk Surga anda
harus mematuhi Sepuluh Perintah itu, anda akan ke
Surga atau Neraka?
Jawaban yang jelas adalah, jika Sepuluh Perintah
Tuhan adalah standarnya, tak seorangpun dari kita
dapat masuk Surga! Dan itu tepatnya apa yang
dikatakan Elohim:

Pernahkah anda marah kepada orang lain?

“Karena barangsiapa yang mematuhi seluruh
Hukum, namun melanggar dalam satu bagian, ia
bersalah terhadap seluruhnya.” (Yakobus 2:10)

Hukum memerintah, “Engkau tidak akan
membunuh.” Tapi dalam Matius fasal lima Yesus
berkata bahwa jika anda marah kepada orang lain
tanpa suatu alasan yang baik, anda adalah
seorang PEMBUNUH dalam hati anda!
Kita telah melanggar satu perintah lagi
dari Tuhan.

Tuhan juga berkata bahwa semua pembunuh dan
pelanggan pelacur, “dan semua pembohong, akan
mempunyai bagian mereka di dalam danau yang
berkobar-kobar dengan api dan belerang.” (Wahyu
21:8)

Pernahkah anda menggunakan nama Tuhan dengan
kesia-siaan?
Hukum Tuhan mengatakan, "Engkau tidak akan
menggunakan nama YAHWEH Elohim engkau
dengan kesia-siaan." Ini berarti bahwa kita
seharusnya tidak pernah menggunakan namaNya
sebagai bagian dari suatu kutukan. Tapi, bukan
hanya itu, kita tidak boleh menggunakan namaNya dengan sembarangan dalam lelucon, atau
bertingkah sok suci dengan menggunakan
namaNya ketika pada kenyataannya kita tidak
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Hakim atas seluruh semesta alam, akan
menghukumkan manusia menurut apa yang tertulis
dalam Kitab SuciNya. Karena Tuhan adalah adil,
dosa kita harus dihukum. Tapi, Tuhan juga
penyayang, dan tidak ingin menghukumkan
seorangpun ke Neraka.
2 Petrus 3:9 berkata bahwa Elohim, “tidak
berkehendak bahwa siapapun musnah, tetapi
bahwa semua orang datang ke pertobatan.”
Itulah alasan kenapa Yesus datang ke dunia – untuk
menggantikan kita dalam penjatuhan hukuman.
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