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Kalau anda harus mati hari ini, kemana akan anda lewatkan 
kekekalan ? Tidak ada yang suka memikirkan tentang mati, tapi 
kematian akan datang pada siapa saja.  Tuhan mengatakan kepada 
kita melalui SabdaNya: “… manusia ditetapkan untuk mati hanya satu 
kali saja, dan sesudah itu dihakimi;” (Ibrani 9:27) Karena kematian itu 
sungguh nyata, anda harus bersiap-siap menghadap Tuhan.  
Berdasarkan Sabda Tuhan, anda akan melewatkan kekekalan pada 
satu dari dua tempat – apakah di surga atau di neraka. “Dan mereka ini 
akan masuk ke tempat siksaan yang kekal (neraka), tetapi orang benar 
ke dalam hidup yang kekal (surga)." (Matius 25:46)

Setiap orang yang dilahirkan kedua mewarisi dosa alami. 
“Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu 
orang (Adam), dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah 
menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat 
dosa.” (Roma 5:12) “…Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang 
harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain.” (Efesus 2:3b) “Betapa 
liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah 
membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya?” (Yeremia 17:9) 

Alam berdosa ini menghasilkan berbagai-macam perbuatan 
jahat. “Alam berdosa ini menghasilkan berbagai- macam perbuatan 
jahat.  “sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, 
percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, 
kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, 
kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan 
orang." (Markus 7:21-23) Anda harus mengakui bahwa anda adalah 
orang berdosa. Akuilah tidak hanya kepada dirimu sendiri tetapi 
akuilah juga kepada Tuhan. Sama sekali tidak ada kemungkinan bagi 
anda diselamatkan dari neraka kecuali anda mengakui bahwa anda 
orang berdosa. Sabda Tuhan mengatakan hal itu dan anda harus 
mempercayainya ! Karena anda adalah orang berdosa, maka 
kekekalan neraka diperuntukkan bagi anda. “Sebab upah dosa ialah 
maut…” (Roma 6:23) “…dan apabila dosa itu sudah matang, ia 
melahirkan maut.” (Yakobus 1:15) Tidak ada yang dapat anda 



perbuat untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Anda tidak akan cukup 
baik. “…tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.” (Roma 3:12) 
Anda tidak dapat diselamatkan dengan mematuhi hokum Taurat. 
Masuk gereja dan di dibaptis pun bahkan tidak dapat 
menyelamatkanmu. “..tidak ada seorang pun yang dibenarkan" oleh 
karena melakukan hukum Taurat.” (Galatia 2:16) Anda tidak berdaya. 
Anda tidak akan bisa menyelamatkan diri sendiri !

Inilah kabar baik Injil. Meskin anda berdosa, Tuhan 
mencintaimu dan telah melakukan segala sesuatu untuk 
menyelamatkanmu. “Karena waktu kita masih lemah (tidak berdaya), 
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang 
ditentukan oleh Allah.” (Roma 5:6) “Sebab juga Kristus telah mati 
sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang 
tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; Ia, yang telah 
dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi yang telah 
dibangkitkan menurut Roh,” (1 Petrus 3:18)

Hanya dengan percaya secara intelektual bahwa anda orang 
berdosa, bahwa Tuhan mencintaimu, dan bahwa Kristus mati 
bagimu tidaklah cukup. Anda harus menerapkan ini kepada diri 
sendiri secara pribadi dengan bertobat dan menerima Tuhan Yesus 
Kristus sebagai juru-selamatmu. Bertobat adalah perubahan alam 
pemikiran dalam hatimu oleh Roh Kudus melalui Sabda Tuhan. Ini 
akan membuatmu beralih dari dosa-dosa, kematian agama, dan 
bermanfaat untuk mempercayai Kristus saja. “…jikalau kamu tidak 
bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.” (Lukas 13:3) 
“Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya 
menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam 
nama-Nya;” (Yohanes 1:12) “…semua manusia…” semua mereka 
harus bertobat.” (Kisah Para Rasul 17:30) Oleh karena itu semua 
manusia bisa bertobat.

Jangan ditunda lagi, lakukan sekarang ! “…waktu ini adalah waktu 
perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu.” 
(II Korintus 6:2) “Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; 
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Kalau anda telah menetapkan menerima Yesus Kristus 
sebagai Juruselamatmu setelah membaca renungan ini, 

silahkan menulis dan memberitau kami.

berserulah kepada-Nya selama Ia dekat;” (Yesaya 55:6) “Sebab, 
barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan.” 
(Roma 10:13) “…siapapun…” dapat diselamatkan (I Timotius 2:4,6)

Dimanapun anda berada sekarang, katakana pada Tuhan bahwa 
anda penuh dosa, mohon pengampunan padaNya atas dosa-dosamu, 
dan terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Penyelamatmu. Dapatkan 
keselamatan melalui keyakinan. “Sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian 
Allah; Itu bukan hasil usahamu: jangan ada orang yang memegahkan 
diri.” (Efesus 2:8-9). Anda bisa ucapkan doa singkat ini, berdoalah 
dengan sepenuh hati: Ya Tuhan, aku sadar bahwa aku adalah orang 
berdosa, ampunilah segala dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Tuhan 
Yesus yang mati bagiku akan bangkit kembali, dan dengan sepenuh hati 
aku tinggalkan dosaku dan menerimaNya sebagai Penyelamatku saat ini 
juga. Terima kasih ya Tuhan karena telah menyelamatkan aku ! Amin.

Beginilah penyelamatan Tuhan melalui SabdaNya. Seringkali 
manusia lupa dengan janji-janji mereka, tetapi Tuhan tidak pernah lupa 
dengan SabdaNya. Terimalah Tuhan sesuai SabdaNya. Jangan 
percaya pada perasaanmu. “Tetapi firman Tuhan tetap untuk 
selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.” (I 
Petrus 1:25)


