
EDITORS:  
Chia Poh Fang, Amos Khan,  
Khan Hui Neon, Leslie Koh 
DESIGN & LAYOUT: Felix Xu
COVER & CONTENT PHOTOS: 
ShutterStock.com
Copyright © 2017  
Our Daily Bread Ministries, 
All rights reserved. 
Printed in Indonesia.

Scripture quotations are taken 
from the Holy Bible, New Living 
Translation, copyright © 1996, 
2004, 2007, 2013, 2015 by 
Tyndale House Foundation.  
Used by permission of Tyndale 
House Publishers, Inc. Carol 
Stream, Illinois 60188.  
All rights reserved.

KISAH
tentang



2 KISAH TENTANG PENGHARAPAN

KALAU SAJA
Kalau saja dunia ini sempurna. Kalau saja tidak ada 
kejahatan, penyakit, dan bencana alam. Kalau saja kita 
semua dapat hidup dalam kedamaian, bebas dari konflik 
dalam keluarga dan komunitas kita. Kalau saja kita tidak 
perlu khawatir tentang makanan, pakaian, dan tempat 
bernaung, atau tentang kehilangan pekerjaan kita dan 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita.
Sayangnya, dunia ini jauh dari kesempurnaan.
Ada banyak hal yang salah di sekeliling kita. Beberapa 
masalah terjadi secara alamiah, lebih banyak lagi disebabkan 
oleh manusia. Kita tinggal di dunia yang terdiri dari konflik 
dan krisis, dan setiap hari kita membaca berita tentang 
peperangan, kemiskinan, kejahatan, sakit-penyakit, bencana 
alam, dan kemerosotan ekonomi.
Banyak dari kita yang juga menghadapi masalah dalam 
kehidupan pribadi kita. Beberapa dari kita bergumul dengan 
hubungan yang rusak, penyakit, atau kecanduan. Atau kita 
dibebani oleh kekhawatiran praktis, tanggung jawab berat, 
dan komitmen besar. Ketika itulah kita bertanya-tanya: Apa 
yang salah dengan dunia ini? Mengapa hidup begitu sulit? 

KITA TINGGAL DI 
DUNIA YANG TERDIRI 

DARI KONFLIK DAN 
KRISIS, DAN SETIAP 

HARI KITA MEMBACA 
BERITA TENTANG 

PEPERANGAN, 
KEMISKINAN, 

KEJAHATAN, 
SAKIT-PENYAKIT, 
BENCANA ALAM, 

DAN KEMEROSOTAN 
EKONOMI.
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Mengapa hidupku tidak bisa lebih mudah?
Dan lagi kita mengetahui dunia bisa menjadi lebih 
baik. Kita melihat kilasan kesempurnaan dan kebaikan 
di sekeliling kita. Kita membaca tentang masa-
masa damai dan mendengar orang-orang menjalani 
kehidupan yang bahagia dan bebas dari masalah, atau 
kita sendiri mungkin telah mengalami kebahagiaan 
semacam itu sebelumnya. Justru hal itu membuatnya 
terasa lebih putus asa, bukan? Mengetahui bahwa 
banyak hal bisa menjadi lebih baik, tetapi kenyataan 
yang terlihat tidak seperti itu.
Mungkin itulah mengapa Anda mengambil buklet 
ini. Pada akhirnya, yang kita semua butuhkan adalah 
harapan: harapan bahwa ada jalan keluar dari kesulitan 
kita, harapan untuk sebuah solusi bagi permasalahn 
kita, dan harapan akan sebuah kehidupan lebih baik 
yang akan datang.

MENEMUKAN HARAPAN
Dapatkah kami berbagi dengan Anda sesuatu yang 
telah menolong kami menjawab beberapa dari 
pertanyaan ini—dan yang juga telah memberikan kami 

harapan? Anda tidak perlu menerima semua yang kami 
katakan—kami hanya meminta Anda memberikan kami 
beberapa menit dari waktu Anda, untuk membaca 
dan mempertimbangkan apa yang kami bagikan, dan 
memikirkan tentangnya. Pada akhirnya, hanya Anda 
yang bisa memutuskan jika apa yang kami bagikan 

terasa masuk akal bagi Anda, 
meski sejujurnya kami percaya 
bahwa hal itu dapat membuat 
perbedaan yang besar dalam 
hidup Anda. 
Sebelumnya, kami menanyakan 
kepada diri kami sendiri 

apakah yang salah dengan dunia ini. Banyak orang 
mempercayai bahwa pembusukan adalah proses 
alami—semua hal pasti akan berdegenerasi dan hancur 
seiring dengan waktu. Hal ini sejalan dengan konsep 
bahwa alam semesta tercipta sebagai hasil dari kejadian 
alami bernama Big Bang, dan bahwa umat manusia 
muncul dari evolusi, sebuah proses alami. Yang lainnya 
percaya bahwa sementara dunia ini diciptakan oleh 
suatu kuasa ilahi atau makhluk supernatural, dunia 

Pada akhirnya, 
yang kita  

semua butuhkan 
adalah harapan.
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ini telah ditinggalkan, bebas untuk menentukan jalannya 
sendiri.
Alkitab, sebagai dasar dari iman Kristen, menawarkan 
penjelasan yang berbeda. Alkitab memberitahukan 
kepada kita bahwa hanya ada satu Allah, dan bahwa Allah 
ini membentuk alam semesta, bumi, semua makhluk 
hidup, dan manusia. Namun itu bukanlah akhir dari kisah 
penciptaan Alkitab. Allah Sang Pencipta juga mencari 
hubungan dengan umat manusia: setelah menciptakan 
manusia, Dia terus berelasi dengan mereka dan 
memperhatikan mereka. Dia menaruh pria dan wanita 
pertama—Adam dan Hawa—dalam sebuah taman yang 
indah yang penuh dengan banyak hal baik yang dapat 
mereka makan, mengizinkan mereka berkeliaran secara 
bebas, dan sering bertemu serta berbicara dengan mereka.
Mengapa? Karena Allah menciptakan kita untuk memiliki 
hubungan yang penuh kasih dengan-Nya. Seperti 
orangtua yang memiliki anak karena mereka ingin 
menikmati keberadaan anaknya, Allah disenangkan 
ketika kita hidup dalam hadirat-Nya. Itulah mengapa 
Dia menciptakan manusia dengan perasaan dan emosi, dan 
hasrat serta kemampuan untuk mencintai dan dicintai—

ALKITAB MEMBERITAHUKAN 
KEPADA KITA BAHWA HANYA ADA 
SATU ALLAH, DAN BAHWA ALLAH 
INI MEMBENTUK ALAM SEMESTA, 
BUMI, SEMUA MAKHLUK HIDUP, 
DAN MANUSIA.
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karakteristik yang mencerminkan sifat-Nya sendiri. 
Bagi kita untuk sungguh-sungguh mencintai, kita 
perlu bertindak dengan benar. Maka dari itu, Allah 
juga menciptakan pria dan wanita dengan naluri untuk 
melakukan apa yang secara moral dan etik benar, 
mencerminkan sifat asli-Nya sebagai Allah yang baik, 
kudus dan adil. Karena Allah itu baik, dunia yang Dia 
ciptakan juga baik. Umat manusia memiliki relasi yang 
baik Allah dan dengan sesamanya, dan tidak perlu 
khawatir tentang menjadi sakit atau mati.
Kemudian semuanya berjalan salah.

MASUKNYA DOSA
Orangtua yang baik menginginkan anaknya 
mengasihinya kembali secara sukarela, bukan karena 
kewajiban atau karena anak tersebut terpaksa. 
Hubungan orangtua-anak yang ideal memperbolehkan 
kedua pihaknya memilih untuk mengasihi satu 
sama lain. Mereka mengekspresikan kasih mereka, 
bagaimanapun, dalam cara yang berbeda: orangtua 
menunjukkan kasihnya kepada sang anak dengan 
mengasuh, melindungi, dan menjaga anaknya, 

sementara sang anak mengasihinya kembali dengan 
menaati dan melakukan hal-hal yang menyenangkan 
orangtuanya.
Itulah jenis hubungan yang Allah inginkan dengan kita. 
Ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa, Dia menaruh 

di dalam mereka naluri alami 
untuk menjadi baik, tetapi yang 
lebih penting, Dia memberikan 
mereka kebebasan untuk 
memutuskan apakah mereka 
ingin mengasihi-Nya kembali 
atau tidak. Dia ingin mereka 
mengasihi-Nya dari kehendak 
bebas mereka sendiri. Dalam 

taman di mana mereka tinggal, pilihan ini terwujud 
dalam sebuah pohon. Adam dan Hawa dibertahukan 
secara tegas bahwa mereka boleh makan dari pohon 
lainnya kecuali pohon yang satu ini; hal itu memberikan 
mereka pilihan untuk menaati atau menentang Allah.
Sayangnya, mereka memilih untuk tidak 
menaati Pencipta mereka. Mereka melakukan satu 
hal yang Allah larang mereka untuk lakukan—makan 

Dia ingin 
mereka 

mengasihi-Nya 
dari kehendak 
bebas mereka 

sendiri.
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buah dari pohon tersebut. (Secara luas buah itu 
dikenal sebagai apel, tetapi Alkitab sebenarnya tidak 
menyebutkannya demikian!) Allah telah memperingati 
mereka bahwa jika mereka makan buah tersebut, 
mereka akan mati. Namun mereka tetap tidak 
menaati-Nya. Sebagai hasilnya, Adam dan Hawa 
membawa dosa masuk ke dalam dunia.
Dosa berarti “meleset dari target” —meleset dari 
standar Allah yang sempurna. Ketika Adam dan Hawa 
tetap menaati Allah, hal itu menyenangkan-Nya. 
Namun ketika mereka memutuskan untuk tidak 
menaati-Nya dengan memakan buah tersebut, pada 
dasarnya mereka menolak otoritas Allah. Yang lebih 
parahnya, keputusan ini tidak hanya mempengaruhi 
mereka, tetapi juga generasi penerus dari umat 
manusia. Anak-anak dari pasangan ini mewarisi sikap 
pemberontakan orangtua mereka, melakukan apa saja 
yang mereka inginkan—dan tidak berdasarkan standar 
Allah. Umat manusia mulai melakukan apa yang salah 
secara moral dan etik, karena mereka tidak merasa 
perlu mempertanggung jawabkan tindakan mereka 
kepada Allah.

Sebagai hasilnya, seperti anak yang tidak taat 
yang terus memberontak dan menjauhkan diri dari 
orangtuanya, umat manusia menghancurkan hubungan 
sempurna yang mereka miliki dengan Allah, dan 
dengan satu sama lain. Mereka semakin menjauh dari 
Allah. Meski Dia terus mengasihi mereka, mereka 
menolak untuk mendekat.
Hari ini, kita melihat bukti dari hal ini dalam hubungan 
yang rusak yang kita miliki dengan Allah dan sesama. 
Sebagai ganti dari kasih, kesejahteraan, dan rasa 
percaya, kita mengalami ketakutan, kemarahan, 
kebencian dan kepahitan. Kita melihat orang-
orang berjuang melawan Allah dan bentuk lainnya dari 
kepemimpinan serta otoritas, lalu membenci orang lain 
serta memperlakukan satu sama lain dengan buruk.
Konsekuensi lain dari dosa yang datang bersama 
dengan dimakannya buah terlarang adalah maut. 
Allah telah memperingati Adam dan Hawa bahwa 
jika mereka makan dari pohon tersebut, mereka akan 
mati. Mengapa? Karena Dia mengetahui bahwa ketika 
mereka memutuskan untuk memberontak terhadap-
Nya, mereka akan menghancurkan persekutuan 
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mereka yang sempurna dengan-Nya, dan memisahkan diri 
mereka sendiri dari Allah, sumber dari kehidupan abadi. Hal 
itu sama seperti mereka telah menarik colokan sebuah alat 
elektrik dari stopkontak—tanpa koneksi pada sumber listrik, 
mereka kehilangan sumber daya.
Kematian ini terjadi baik secara fisik maupun roh. Karena 
kita adalah makhluk fisik yang dipengaruhi dosa, tubuh 
kita tidak sempurna dan pada akhirnya akan rusak dan 
mati. Namun karena kita juga adalah makhluk roh, 
kita memiliki jiwa—dan jiwa ini akan dipisahkan 
secara abadi dari Allah. Menjadi pemberontak dan 
berdosa, kita tidak dapat kembali kepada hadirat Allah 
yang kudus, adil, dan benar. Sama seperti Allah meminta 
pertanggung jawaban Adam dan Hawa atas keputusan 
mereka untuk tidak menaati-Nya di dalam taman, kita juga 
akan diminta pertanggung jawaban untuk dosa kita sendiri. 
Inilah peraturannya, atau hukum, yang Dia tetapkan untuk 
umat manusia.
Rusaknya hubungan tersebut juga mempengaruhi 
kehidupan kita sekarang. Seperti seseorang yang tersesat, 
kita merasa tidak bertujuan dan tak berdaya. Banyak dari 
kita yang melalui hidup dengan perasaan tidak berdaya. 

KONSEKUENSI LAIN DARI 
DOSA YANG DATANG BERSAMA 
DENGAN DIMAKANNYA BUAH 
TERLARANG ADALAH MAUT.
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Sementara kita mungkin tidak menyadari alasan 
keputus asaan kita, jauh di dalam hati kita merasakan 
sebuah kehilangan—suatu hasil dari keterasingan dari 
Allah. Hidup kita sepertinya tidak memiliki tujuan dan 
arti karena kita terpisah dari sumber hidup yang sejati.
Inilah yang salah dengan dunia sekarang ini. Allah 
membuatnya sempurna, tetapi Adam dan Hawa 
memilih untuk berdosa, dan sebagai hasilnya, 
mereka terpisah dari Allah dan bertanggung jawab 
untuk tindakan dan sikap mereka. Sekarang kita 
melakukan hal yang sama, menolak Allah dan 
mengabaikan standar-Nya yang sempurna, 
dan juga akan menghadapi konsekuensi dari 
tindakan kita. Alkitab menyimpulkannya dalam 
ucapan sederhana. “Karena semua orang telah berbuat 
dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,” tinjau 
Alkitab, jadi “upah dosa ialah maut [yang kekal]”  
(Roma 3:23; 6:23).
Apakah ini berarti kita binasa? Apakah ada yang dapat 
kita lakukan?

HIDUP KITA 
SEPERTINYA TIDAK 
MEMILIKI TUJUAN 
DAN ARTI KARENA 
KITA TERPISAH DARI 
SUMBER HIDUP YANG 
SEJATI.
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MEMPERBAIKI MASALAH
Sejak pertama kali umat manusia terpisah dari Allah, 
kita telah mencoba memperbaiki masalah dari dosa dan 
pengaruhnya. Kita mencoba mencegah penyakit dan 
memperlambat kematian dengan ilmu pengetahuan dan 
obat-obatan. Kita mencoba menjaga ketegakan moral 
masyarakan dengan memaksakan peraturan hukum, 
dan mengajar orang-orang perilaku etis. Kita mencoba 
mencegah konflik dan perang, dan memupuk kedamaian 
dan kesatuan antar tetangga, komunitas, dan negara. 
Kemudian kita mencoba untuk meredakan rasa bersalah 
kita dan memenangkan perkenanan sang ilahi dengan 
melakukan kebajikan dan menjalankan kode etik agama.
Namun, seperti yang bisa Anda lihat, kita belum 
benar-benar sukses, kan? Kita belum berhasil mencegah 
penyakit dan kematian, atau menghentikan orang-orang 
berbuat kejahatan dan pergi berperang. Banyak dari 
kita masih berjuang menemukan makna hidup. Kita 
seperti orang-orang tersesat mencari kasih dan 
kesejahteraan.
Mengapa? Karena, pada akhirnya, hati kita cacat. Kita 
telah kehilangan kemampuan untuk melakukan hal 

yang benar secara konsisten dan sempurna, meski kita 
mencoba sangat keras. Bahkan ketika kita ingin menjadi 
baik, kita seolah-olah tertarik secara alami ke arah 
sebaliknya. Kita merasa lebih mudah untuk marah dan 

mendendam daripada mengampuni 
dan berbelas kasih. Kita menemukan 
bahwa lebih alami untuk mengikuti 
hasrat kita dan mendahulukan 
kepentingan kita, dibandingkan 
kepentingan orang lain,
Bagaimana hal ini terjadi? Yah, 
kendali kuasa dosa sedikit mirip 
dengan kecanduan narkoba. Hal itu 
mendominasi kita dan memaksa kita 
melakukan hal yang salah, bahkan 
ketika kita tidak menginginkannya. 

Dosa mempengaruhi keputusan dan tindakan kita, lalu 
membuatnya jauh lebih sulit untuk melakukan yang 
benar serta lebih mudah melakukan yang salah. Menjadi 
lebih alami untuk memberontak melawan Allah daripada 
mentaati-Nya.
Jadi bagaimana kita dapat mengubah hati kita? 

Bahkan 
ketika kita 

ingin menjadi 
baik, kita 

seolah-olah 
tertarik secara 
alami ke arah 

sebaliknya.
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Bagaimana kita dapat berbaikan kembali dengan Allah 
ketika dosa mencegah kita melakukan yang benar secara 
konsisten? Kita tidak dapat melakukannya dengan 
kekuatan sendiri. Namun Allah bisa. Dia bisa karena Dia 
adalah Sang Pencipta dan mengendalikan segalanya. 
Allah adalah satu-satunya yang dapat menghapus 
bersih catatan kita dan mengangkat semua jejak dosa, 
sehingga kita dapat berdamai dengan-Nya dan hidup 
dalam keharmonisan penuh dengan-Nya. Dia adalah 
satu-satunya yang dapat memulihkan hati kita, sehingga 
kita tidak lagi berada di bawah kendali dosa dan maut. 
Kendati Dia bisa, tetapi maukah Dia?
Dan inilah bagian yang luar biasa: Allah ingin 
memperbaiki hubungan kita dengan-Nya. Iya, 
meski umat manusialah yang tidak menaati-Nya 
dan terus melakukannya, Allah ingin mendamaikan 
umat manusia dengan diri-Nya. Ingat persamaan kita 
akan Allah dengan orangtua yang penuh kasih dan 
kepedulian? Benar, Dia seperti orangtua yang tidak 
pernah berhenti mengasihi anaknya yang terkasih, 
meski anak tersebut telah melarikan diri dan tidak 
lagi mengakuinya sebagai ayah. Karena Dia adalah 

Allah yang berbelas kasih, Dia ingin mengampuni dan 
menyambut kita kembali ke dalam pelukan-Nya.
Namun ada sedikit masalah. Anda lihat, Allah, yang 
adil dan kudus, tidak dapat menutup mata begitu saja 
terhadap dosa kita dan mengatakan, “Lupakan saja, 
tidak apa-apa.” Dia tidak dapat mengampuni dosa kita 

dan berpura-pura seakan hal itu 
tidak terjadi. Jika Allah dengan 
mudahnya mengabaikan dosa 
kita, itu akan mengkhianati sifat-
Nya sebagai Allah yang baik dan 
kudus.
Jadi inilah dilemanya: Allah ingin 
menyelamatkan kita dari kendali 
kuasa dosa, tetapi karena Dia 
adalah Allah yang adil dan kudus, 

Dia tidak dapat dengan mudah menghindarkan kita dari 
hukuman yang patut kita terima karena tindakan dan 
sikap kita. Dia harus, bagaimanapun juga, menyediakan 
jalan keluar bagi kita.

Dia tidak dapat 
mengampuni 
dosa kita dan 
berpura-pura 

seakan hal itu 
tidak terjadi.
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DISELAMATKAN DARI MAUT
Anggaplah hukuman yang kita hadapi sebagai utang yang 
kita miliki kepada Allah karena dosa kita. (Tentu saja artinya 
lebih banyak daripada itu, tetapi deskripsi ini membantu 
menjelaskan cara kerjanya.) Karena secara alami kita 
berdosa, utang ini terlalu besar bagi kita untuk dilunasi oleh 
diri kita sendiri.
Namun Allah menyediakan sebuah jalan. Sementara 
hukum-Nya mengharuskan manusia untuk membayar 
utang atas dosanya, hukum itu juga mengizinkan orang lain 
untuk membayar utang itu sebagai ganti kita. Orang ini, 
bagaimanapun juga, tidak bisa memiliki utangnya sendiri; 
ia haruslah seseorang yang tidak memiliki dosa untuk 
dipertanggung jawabkan.
Inilah yang persisnya terjadi. Allah mengirim Anak-Nya 
sendiri, Yesus Kristus, untuk membayar utang tersebut. Dia 
mati menggantikan kita sehingga kita dapat diselamatkan 
dari hukuman maut. Sekitar 2.000 tahun yang lalu, Yesus 
datang ke dunia dalam bentuk seorang manusia. Dia 
disalibkan di atas kayu salib—hukuman untuk penjahat 
besar—dan dikuburkan dalam sebuah makam setelah Dia 
mati.

YESUS MATI 
MENGGANTIKAN KITA 

SEHINGGA KITA DAPAT 
DISELAMATKAN DARI 

HUKUMAN MAUT.
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Pengorbanan tersebut dimungkinkan karena 
Yesus adalah ilahi sekaligus manusia. Sebagai 
Anak Allah, Dia baik dan sempurna, dan karenanya 
tidak memiliki pertanggung jawaban untuk dosa apa pun 
bagi diri-Nya sendiri. Di saat yang sama, karena Dia 
mati sebagai manusia, Dia mewakilkan kita sepenuhnya 
dalam menerima hukuman. Alkitab mengatakan hal ini 
tentang Yesus: “Kristus telah menebus kita dari kutuk 
hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita” 
(Galatia 3:13).
Semenjak Yesus mati, hal itu akan terlihat seolah Dia 
tidak lolos dari konsekuensi dosa, yaitu maut. Jadi 
bagaimana Dia menyelematkan kita dari kutukan, atau 
hukuman dari ketetapan hukum?
Tiga hari setelah Dia mati, Yesus bangkit dan 
hidup, muncul di hadapan ratusan saksi mata 
sebelum Dia terangkat ke surga. Kebangkitan-
Nya menunjukkan bahwa Dia telah berhasil 
membalikkan akibat dosa: dosa membawa maut 
kepada manusia, tetapi sekarang, Yesus telah 
mengalahkan maut. Hal ini menunjukkan bahwa 
kematian-Nya menggantikan kita diterima Allah.

“Jadi bagaimana hal tersebut menolongku?” mungkin 
Anda bertanya. Alkitab mengatakan jika kita menerima 
tawaran pengampunan dari Yesus dengan mempercayai 
Dia mati sebagai ganti kita, kita akan diampuni dari 
dosa kita sehingga kita dapat diperdamaikan dengan 
Allah. Karena kita tidak lagi bersalah, kita dapat 
menikmati hubungan yang sempurna dengan Allah—
sama seperti yang Dia maksudkan sejak dari awal.
Terlebih lagi, hubungan ini akan berlangsung selamanya. 
Tidak ada yang akan memisahkan kita dari 
Allah—bahkan maut.
Inilah pengharapan yang dapat kita miliki jika kita 
mempercayai Yesus datang ke bumi, mati, dan bangkit 
kembali, serta jika kita mengikuti dan mengakui-
Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat kita. Alkitab 
mengatakan: “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” (Yohanes 3:16).
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MENERIMA PENAWARAN ALLAH
Bapa dari Yesus tidak hanya Allah yang baik dan pengasih, 
tetapi juga Allah pemurah. Hal ini berarti tidak ada kondisi 
atau syarat untuk menerima hadiah berupa anak-Nya dan 
pengampunan untuk dosa Anda. Anda tidak perlu menjadi 
“baik,” ataupun mendapatkan keselamatan  dengan usaha 
Anda sendiri; Anda hanya harus mengandalkan Allah 
untuk menyelamatkan Anda. Yang perlu Anda lakukan 
hanyalah mengakui kepada Allah bahwa Anda 
telah berdosa dan memerlukan pengampunan-
Nya; mempercayai bahwa Yesus datang untuk mati 
menggantikan Anda sehingga Anda dapat dibenarkan di 
hadapan Allah; dan mengikuti-Nya sebagai Tuhan dan 
Juruselamat Anda. Hanya sesederhana itu!
(Jika dapat membantu, pikirkanlah keselamatan dari Allah 
sebagai hadiah: ditawarkan kepada Anda tanpa kondisi, 
tetapi Anda perlu mengakui Sang Pemberi dan mengambil 
langkah sukarela untuk menerimanya.)
Alkitab mengatakan: “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” (Roma 10:9).

YESUS DATANG UNTUK MATI 
MENGGANTIKAN ANDA 

SEHINGGA ANDA DAPAT 
DIBENARKAN DI HADAPAN  

ALLAH; DAN  
MENGIKUTI-NYA  

SEBAGAI  
TUHAN DAN  

JURUSELAMAT ANDA.
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APAKAH ARTINYA INI BAGI 
ANDA
Sebelum memutuskan apakah Anda ingin menerima hadiah 
Allah untuk keselamatan, Anda mungkin bertanya: apa yang 
terjadi kemudian?
Saat Anda berbalik kepada Yesus, beberapa hal luar 
biasa terjadi.
Pertama, Anda akan menerima pengampunan Allah atas 
dosa Anda. Dengan membayarkan utang Anda, Yesus 
memperdamaikan Anda dengan Allah, sehingga Anda 
dapat diterima sepenuhnya oleh-Nya. Terlebih lagi, Dia 
berjanji untuk membuat Anda putra atau putri-Nya 
sendiri dan sekarang Anda dapat masuk dengan penuh 
keberanian ke dalam hadirat-Nya, seperti Adam dan Hawa 
dulu di Taman Eden. Seperti seorang anak yang memiliki 
jaminan penuh atas penerimaan penuh kasih orangtuanya, 
Anda dapat hidup aman dalam pengetahuan bahwa Allah 
mengasihi Anda atas diri Anda sendiri, tidak peduli apa 
yang telah Anda lakukan di masa lalu atau bagaimana tidak 
sempurnanya Anda, karena kematian Yesus telah membayar 
seluruh dosa Anda. Di waktu yang sama, Dia juga akan 

ANDA AKAN MENERIMA 
PENGAMPUNAN ALLAH  
ATAS DOSA ANDA.
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menolong Anda mengubah cara hidup Anda dan belajar 
untuk hidup sesuai dengan standar-Nya yang kudus. 
Hubungan ini akan berlangsung selamanya—bahkan 
setelah kita mati. Hal ini berarti Anda tidak perlu lagi 

takut kematian. Anda dapat 
hidup dengan jaminan bahwa 
kematian fisik akan membawa 
Anda langsung ke dalam hadirat 
Allah—tempat kesempurnaan.
(Alkitab juga memberitahukan 
kita bahwa Yesus akan kembali 
suatu hari. Saat itu terjadi, tubuh 
fisik kita juga akan dibangkitkan, 
seperti Dia, dan akan dibuat 
sempurna oleh Allah. Dia telah 
berjanji untuk menyelamatkan 

keseluruhan diri kita, bukan hanya jiwa kita.)
Kenyataannya, hubungan ini dimulai sekarang, bahkan 
dalam hidup ini.
Menjadi seorang Kristen tidak berarti semua 
permasalahan Anda akan hilang secara langsung. Anda 

masih harus berurusan dengan tantangan kehidupan 
sehari-hari dan pergumulan lainnya yang timbul dari 
hidup dalam dunia yang berdosa dan rusak. Namun ada 
sebuah perbedaan sekarang: Anda dapat menghadapi 
semua tantangan ini bersama Allah, yang telah berjanji 
untuk tinggal bersama Anda dengan hidup dalam 
hati Anda. Anda akan dapat menghampiri-Nya 
untuk pertolongan kapan saja, di mana saja, 
dan Dia akan berjalan bersama Anda dalam 
perjalanan hidup, menyemangati, menguatkan, 
mengingatkan, dan menolong Anda untuk 
menjadi seseorang seperti yang Dia inginkan. 
Sekarang Anda dapat bersandar kepada Allah yang 
menciptakan dunia dan memegang kendali penuh atas 
semua yang terjadi. 
Apa yang dimaksudkan dengan semua ini adalah Anda 
akan memiliki harapan. Hidup tidak lagi tanpa tujuan 
dan tanpa arti; sebaliknya Anda akan hidup dengan 
kepastian, tujuan, dan janji akan hidup kekal setelah 
kematian fisik.

Apa yang 
dimaksudkan 

dengan semua 
ini adalah Anda 

akan memiliki 
harapan. Hidup 
tidak lagi tanpa  

tujuan dan  
tanpa arti
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MENGAMBIL LANGKAH PERTAMA >
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Apakah Anda siap untuk mengikuti Yesus? 
Jika ya, carilah tempat yang sunyi di mana Anda dapat memberitahu Allah secara pribadi bahwa Anda 
menerima tawaran-Nya akan pengampunan dengan mempercayai anak-Nya Yesus, bahwa Dia mati untuk 
Anda di atas kayu salib dan bangkit hidup kembali, dan bahwa Anda siap untuk menerima-Nya sebagai Tuhan 
dan Juruselamat Anda. Allah selalu mendengarkan, jadi semua yang perlu Anda lakukan hanyalah 
berbicara kepada-Nya seolah Dia berada di hadapan Anda. Jika dimungkinkan, carilah seorang teman 
Kristen untuk berdoa bersama Anda dan menjadi saksi.
Anda akan menemukan doa di bawah yang membawa Anda melalui poin-poin utama. Kata-kata tersebut 
hanyalah panduan; yang terpenting adalah hati Anda—setulus apakah Anda—karena semua itulah yang berarti 
bagi Allah.

Allah, aku tahu aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku percaya bahwa Yesus adalah Anak-Mu, bahwa Dia 
telah mati di atas kayu salib untuk membayar hukuman dari dosa-dosaku, dan bahwa Dia bangkit dari 
kematian untuk membuktikannya. 
Sekarang aku menerima penawaran-Mu akan pengampunan penuh dan hidup yang kekal. Aku menerima 
Yesus sebagai hadiah keselamatan dari-Mu, dan aku ingin mengikuti-Nya.
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APA YANG SELANJUTNYA >
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Setelah Anda mengucapkan doa di atas, hal selanjutnya yang dapat Anda lakukan adalah mulai menjalani hidup baru 
Anda dengan Allah, bertumbuh dalam hubungan dengan-Nya. Izinkan kami menganjurkan hal-hal berikut:
Atau jika Anda masih mempertimbangkan apakah Anda ingin percaya kepada Yesus, janganlah khawatir. Kami 
mendorong Anda untuk mencari tahu lebih banyak tentang Allah dan Yesus, sehingga Anda dapat membuat 
keputusan yang nyaman bagi Anda. Anda tetap dapat melakukan hal-hal di bawah ini, yang akan menolong Anda 
menemukan lebih banyak tentang Allah.

Mulailah Berdoa. Sebagai anak Allah, Anda dapat berbicara kepada-Nya kapan saja. Dia selalu 
mendengarkan, dan Dia suka berbicara dengan Anda. Anda dapat memberitahukan-Nya tentang masalah-
masalah, ketakutan, dan kebutuhan Anda, lalu membagikan kekhawatiran serta kegembiraan Anda. 
Habiskan waktu berbicara kepada Tuhan setiap hari, dan Anda akan menemukan diri Anda semakin dekat 
dengan-Nya.
Mulailah Membaca Alkitab. Alkitab adalah pesan Allah kepada dunia; berisi semua yang Allah inginkan 
agar kita ketahui, termasuk rencana keselamatan-Nya dan bagaimana Dia ingin kita hidup sebagai anak-
anak-Nya yang telah diampuni. Bagaimanapun, Anda mungkin membutuhkan bantuan dalam membaca 
dan memahami firman Allah. Tanyakanlah kepada seorang teman Kristen atau gereja lokal tentang 
bagaimana memulainya.
Mulailah Datang ke Gereja. Menjadi seorang Kristen berarti Anda dapat bergabung dalam komunitas 
orang percaya yang berbagi iman dan pengharapan yang sama dalam Yesus, memperbolehkan Anda 
menerima semangat dari yang lainnya serta menyemangati mereka kembali selagi Anda menyembah Allah 
dan belajar lebih banyak tentang-Nya. Semua kita adalah pendosa yang termaafkan, berjalan bersama 
dalam perjalanan iman yang sama dengan Yesus. Karena itu, jika mungkin, cobalah bergabung dengan 
sebuah gereja. Mintalah kepada seorang teman Kristen untuk mengajak Anda.
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