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PERLUNYA KESELAMATAN 

Kata Yesus, “Apa gunanya seorang memperoleh 
seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan 
apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti 

nyawanya?” (Matius 16:26)

Anda mungkin mempunyai banyak cita-cita dan 
matlamat yang ingin dicapai, ataupun kemungkinan 
anda sudahpun menjadi seorang jutawan. Namun, tak 
satupun daripada harta milikmu maupun kejayaan 
pencapaianmu yang sepenting dengan nyawamu. 
Keselamatan adalah soal berkenaan hidup dan mati ~ 
bukan hanya dalam hidup masa kini, melainkan hidup 
masa akan datang juga. Ianya patut menjadi perhatian 
utamamu disebabkan ia dapat melepaskanmu daripada 
Setan dan maut kekal. Kami ingin berkongsi denganmu 
suatu yang jauh lebih penting daripada memperoleh 
seluruh dunia.

Dosa Telah Masuk Ke Dalam Dunia
Tuhan telah menetapkan hukum-hukum untuk 
kita patuhi dengan tujuan melindungi keselamatan 
makhluk-makhuk ciptaanNya. Namun, Tuhan juga 
menciptakan manusia dengan memberikan mereka 
kebebasan untuk membuat pilihan. Ia menghendaki 
agar manusia taat padaNya atas kerelaan diri dan 
bukan kerana paksaan. Kita boleh memilih sama ada 
untuk mentaati Tuhan ataupun berdosa terhadapNya.
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Adam dan Hawa, manusia yang pertama-tama 
diciptakan Tuhan, telah memilih untuk mendengar 
dan mematuhi Setan, si-penggoda. Mereka melanggar 
perintah spesifik dari Tuhan, lalu dosa masuk ke 
dalam dunia. Semenjak itu, manusia telah jatuh dalam 
keadaan diasingkan daripada Tuhan. Walaupun 
manusia diciptakan untuk menjadi sama seperti 
Tuhan, namun disebabkan ketidaktaatan, maka ianya 
tidak lagi mempunyai hidup kekal Tuhan di dalamnya.

Sifat Berdosa
Melalui dosa Adam, seluruh umat manusia telah terjual 
sebagai hamba dosa. Setiap yang lahir selepas Adam, 
hidup di dalam dosa, di bawah pemerintahan Setan.

Paulus menjelaskan tentang keresahan perjuangan 
melawan sifat dosa di dalam diri setiap orang: “Sebab 
aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku 
sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab 
kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan 
hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang 
aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, 
melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang 
jahat, yang aku perbuat” (Roma 7:18-19). Walaupun 
dengan adanya niat terbaik mahu mematuhi Tuhan, 
namun kita masih berdosa terhadap Tuhan disebabkan 
kita berada di bawah kawalan kuatkuasa dosa.
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Pelanggaran-Pelanggaran
Namun, kita tidak boleh menyalahkan kesemuanya 
pada sifat dosa kita. Ini disebabkan, seperti Adam, 
kita sendiri selalu juga membuat keputusan, dalam 
keadaan sedar, untuk mengingkari Tuhan. Tindakan-
tindakan kita menunjukkan sesungguhnya kita semua 
adalah orang-orang dosa, sama seperti Adam juga 
seorang dosa.

Seorang dosa tidak semestinya seorang penjenayah. 
Pada hakikatnya, sebilangan besar orang-orang dosa 
adalah warganegara yang mematuhi undang-undang. 
Jenayah ialah sesuatu yang dilakukan terhadap 
orang lain, manakala dosa-dosa adalah sesuatu yang 
dilakukan bertentangan Tuhan. Apabila kita berbuat 
sesuatu melanggar hukum Tuhan ataupun melampaui 
batasan-batasannya, maka kita telah berbuat dosa. 
Mengikut hukum Tuhan, seandainya kita tidak 
menyembah Tuhan, Pencipta kita, dan tidak mengasihi 
serta melayaniNya dengan segenap hati, maka kita 
telah berdosa. Seandainya kita membenci seseorang, 
kita berbuat dosa. Seandainya kita memandang 
seorang perempuan dengan pandangan nafsu, maka 
kita berbuat dosa. Seandainya kita tidak mengasihi 
orang lain seperti diri sendiri, maka kita berbuat dosa*. 
Senarainya berterusan.
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Justeru itu, adakah sesiapa yang boleh mengisytiharkan 
bahawa dirinya tidak berdosa?……… Seperti yang 
dikatakan dalam Alkitab, “Kerana semua orang 
telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 
Tuhan” (Roma 3:23). Pelanggaran-pelanggaran kita 
membuktikan bahawa kita sememangnya orang-orang 
dosa semenjak dilahirkan.

[* Rujuk ayat-ayat kitab: lihat Ulangan 6:4, 5; Matius 5:21, 
22, 27, 28; 22:37-39]

Akibat-Akibat Dosa
Orang-orang dosa tidak mempunyai damai sejahtera 
dan sukacita. Mereka dihukumi dengan kutukan maut 
daripada Tuhan. Kesemuanya ditetapkan mati satu 
kali dan sesudah itu akan menghadapi penghakiman 
Tuhan. Kenyataan tentang tak seorangpun yang dapat 
luput dari maut menunjukkan setiap manusia adalah 
seorang dosa. “Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk 
ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga 
maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada 
semua orang, kerana semua orang telah berbuat dosa” 
(Roma 5:12).



5Kehidupan Baru Di Dalam Kristus  |

Kita tidak mempunyai sebarang harapan, melainkan 
hanya menantikan hukuman kekal atas jiwa kita di 
dalam neraka yang mendahsyatkan, “di mana ulat-
ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam,” (Markus 
9:48). Hukuman ini dinamakan maut rohani ataupun 
kematian yang kedua.

Disebabkan sifat dosa kita, maka adalah mustahil 
untuk kita beroleh hidup kekal. Tanpa keselamatan 
Tuhan, kita dan setiap insan adalah mati di dalam 
rohani, di dalam dosa. Tak sejumlah perbuatan 
baik ataupun tindakan-tindakan taat yang boleh 
menyelamatkan kita daripada destini akhirat yang 
begitu mendahsyatkan itu. Demi menyelamatkan jiwa-
jiwa kita semua daripada hukuman kekal, satu-satunya 
jawapan ialah keselamatan Tuhan.
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PEKERJAAN KRISTUS

Mengambil Rupa Manusia  

Atas kasihNya kepada anak-anakNya, Tuhan 
telah menjanjikan keselamatan untuk kita. 
Namun, seandainya Tuhan tidak mengambil-

kira akan dosa-dosa kita malahan membawa kita 
semua ke Sorga, maka ini menunjukkan Ia memungkiri 
kebenaran dan keadilanNya yang tak terhingga. Hukum 
Tuhan menetapkan orang-orang dosa dihukum mati.

Untuk menyelamat-lepaskan manusia dari dosa, Tuhan 
terpaksa mencarikan seseorang untuk menggenapi 
segala perintah Tuhan dan seorang yang tak pernah 
berbuat dosa. Hanyalah seorang yang tak ada dosa 
sahaja yang layak menjadi penebus untuk dosa-dosa 
manusia. Tetapi tak seorangpun yang lahir dari Adam 
adalah tanpa dosa disebabkan seluruh dunia telah jatuh 
di dalam dosa; “sesungguhnya, di bumi tidak ada orang 
saleh: yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa” 
(Pengkhotbah 7:20). Justeru demikian, Tuhan sendiri 
telah mengambil rupa manusia untuk menggenapkan 
seluruh kehendak Tuhan bagi pihak manusia. Manusia 
tersebut ialah Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, 
dilahirkan seorang gadis perawan.
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Sebagai seorang manusia, Yesus turut dicobai Setan, 
hanya Ia tidak berbuat dosa (Ibrani 4:15). Ia turut 
mempunyai kelemahan, namun ia mengalahkan 
pencobaan. Oleh Adam, kita semua adalah orang-
orang dosa, tetapi oleh Yesus Kristus, kini kita semua 
terbebas dari hukuman.

Penebusan
Barangsiapa yang berdosa terhadap Tuhan mesti 
membayar hutang hukuman dosa-dosa sendiri. 
Menurut hukum Tuhan, seorang imam dikehendaki 
mempersembahkan seekor binatang kepada Tuhan 
sebagai korban dan memerckkan darah binatang 
tersebut pada orang yang berbuat dosa. Namun, darah 
binatang sekali-kali tidak boleh menghapuskan dosa-
dosa. Ianya hanyalah suatu bayangan kepada domba 
korbanan yang benar ~ Yesus Kristus. Yesus adalah 
“Anak Domba Tuhan, yang menghapuskan dosa 
dunia” (Yohanes 1:29). Ia adalah korban sempurna yang 
menanggung dosa-dosa kita. Yesus, yang mewakili 
manusia sejagat telah menyerahkan nyawa sendiri 
sebagai tebusan.

Yesus Kristus menebus kita dengan darahNya sendiri, 
yang ditumpahkan di atas kayu salib. Mereka yang 
percaya pada Kristus diselamatkan dari kuasa Setan 
dan menjadi harta milik berharga Tuhan.



8 |  Keselamatan - Anugerah Kasih

Ditinggikan 
Yesus bangkit dari kuburan, beroleh kemenangan 
atas maut. Ia dijunjung tinggi. “Itulah sebabnya 
Tuhan sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan 
kepadaNya nama di atas segala nama, supaya dalam 
nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan 
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan 
segala lidah mengaku: ‘Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi 
kemuliaan Tuhan, Bapa!” (Filipi 2:9-11). Oleh kematian 
dan kebangkitan Kristus, kita beroleh hidup kekal di 
dalamNya.

Kini, Ia masih meneruskan kerja keselamatan: Ia 
membersihkan dosa kita sewaktu kita menerima 
baptisan di dalam namaNya; Ia menguduskan kita 
apabila kita memohon pengampunanNya; Ia juga 
mencurahkan Roh Kudus untuk membantu kita 
mematuhi Tuhan dan mengalahkan pencobaan. Suatu 
hari nanti, Dia akan datang kembali untuk membawa 
kita ke rumah sorgawi yang telah disediakanNya.
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APAKAH YANG HARUS DIPERBUAT 
SUPAYA  AKU SELAMAT?

Keselamatan kita adalah berdasarkan kasih 
karunia oleh iman. “Sebab kerana kasih karunia 
kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil 

usahamu, tetapi pemberian Tuhan, itu bukan hasil 
pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan 
diri” (Efesus 2:8-9). Kita tidak boleh menempuhi jalan 
kita ke sorga melalui perbuatan baik. Kita hanya boleh 
menerima kasih karunia keselamatan yang diberikan 
Yesus Kristus, berdasarkan iman di dalam Yesus 
Kristus.

Walaupun Tuhan sendiri telah menyelamatkan kita 
oleh kasih karuniaNya, namun kita perlu menyahut 
panggilan Tuhan melalui iman agar kita boleh 
diselamatkan. Respon iman ini ditunjukkan melalui 
kepercayaan, pengakuan dosa, pertobatan dan ketaatan 
kita.

Percaya Dan Mengakui Dosa
“Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu, bahawa 
Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa 
Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang 
mati, maka kamu akan diselamatkan” (Roma 10:9).
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Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah cara untuk 
menerima keselamatan. Iman adalah lebih daripada 
pengakuan mental. Ia juga bermaksud penerimaan, 
kepercayaan dan dedikasi diri kita dengan sepenuhnya 
kepada Kristus. Iman kita haruslah tetap dan teguh 
sepanjang hidup kita. Seandainya kita membuat 
komitmen seumur hidup kepada Juruselamat, Dia 
akan menyelamatkan kita seperti mana yang telah 
dijanjikanNya.

Kita bukan saja harus percaya dan mengakui bahawa 
Yesus adalah Juruselamat kita, kita juga harus percaya 
bahwa Alkitab yang bersaksi tentang Kristus, adalah 
benar. Selain itu, kita harus juga percaya kepada 
satu-satunya Jemaat Tuhan, yakni tubuh Kristus. Ini 
disebabkan Kristus telah mengutus jemaatNya untuk 
memberitakan Injil Keselamatan dan melaksanakan 
sakramen-sakramen demi keselamatan *.

[* Untuk penjelasan yang terperinci, sila baca risalah-
risalah dalam siri ini yang bertajuk Kitab Suci dan Jemaat]

Bertobat Dan Taat
Bertobat bermakna berbalik kepada Tuhan. Ianya 
adalah tindakan iman. Seorang dosa yang telah 
bertobat mesti meninggalkan cara kehidupan dosanya 
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dan bertekad mematuhi firman Tuhan. Ia mesti hidup 
menurut Roh Kudus dan berjuang mencapai kekudusan 
dan kasih di dalam kehidupannya. Ketaatan adalah 
amalan iman. Tanpanya, pengakuan tentang nama 
Kristus hanyalah sebutan di bibir sahaja. Walaupun 
ketaatan sendiri bukanlah dasar untuk keselamatan, 
namun ianya menunjukkan iman kita terhadap Tuhan. 
Kata Tuhan Yesus kepada seorang muda yang bertanya 
tentang cara menerima hidup kekal: “Tetapi jikalau 
engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala 
perintah Tuhan” (Matius 19:17).

Terimakan Sakramen-Sakramen
Iman terhadap Tuhan juga bermakna menerimakan 
sakramen-sakramen. Sakramen-sakramen, iaitu 
Baptisan, Pembasuhan Kaki dan Perjamuan Kudus 
adalah perintah-perintah spesifik Tuhan yang 
berkhasiat membawa kepada keselamatan kita. Di 



12 |  Keselamatan - Anugerah Kasih

dalam baptisan, Kristus membersihkan dosa kita. Oleh 
Pembasuhan Kaki, Ia menawarkan kepada kita untuk 
beroleh bagian di dalamNya. Dan Ia memberikan 
kepada kita hidupNya melalui Perjamuan Kudus.

Penggunaan amalan-amalan fizikal dan elemen-elemen 
untuk keselamatan jiwa adalah melampaui penjelasan 
secara rasional. Namun, ianya adalah perlu seperti 
mana yang difirmankan Tuhan sendiri. Seandainya 
kita belum menerima sakramen-sakramen tersebut, 
ataupun belum menerimanya menurut cara-cara yang 
diajarkan di dalam Alkitab, maka sesungguhnya kita 
perlu menerimanya sesuai dengan Firman Tuhan 
untuk beroleh selamat *.

[* Untuk penjelasan yang lebih terperinci, sila baca risalah-
risalah dalam siri ini yang bertajuk Baptisan, Pembasuhan 
Kaki dan Perjamuan Kudus].
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KHASIAT-KHASIAT KESELAMATAN

Pembenaran

Oleh pengorbanan dan kebangkitan Yesus 
Kristus, kita dibenarkan. “Membenarkan” 
bermakna mengisytiharkan bahawa seseorang 

itu adalah benar ataupun dibebaskan. Maksudnya 
adalah berlawanan dengan “menghukum”. 

Kita semua adalah orang-orang dosa yang patut 
dihukum. Tetapi, seandainya kita dibaptis ke dalam 
Kristus melalui iman, kebenaran Kristus menjadi milik 
kita. Secara cuma-cuma kita dibenarkan atas kejayaan 
kerja penyelamatan Kristus. “Lebih-lebih, kerana kita 
sekarang telah dibenarkan oleh darahNya, kita pasti 
akan diselamatkan dari murka Tuhan” (Roma 5:9). Kita 
dibebaskan dari hukuman oleh hukum Tuhan.

Tatkala kita gagal dan berbuat dosa dalam jalan 
Kristiani kita, Kristus akan membela bagi pihak kita. 
“Jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang 
Pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang 
adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa 
kita…………” (I Yohanes 2:1-2). Syukur kepada Tuhan 
akan pembelaan yang terus-menerus dari Kristus!
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Pendamaian Semula 
Orang-orang dosa selalu hidup dalam keadaan 
rasa bersalah dan ketakutan. Ini disebabkan, selaku 
orang-orang yang melanggar hukum Tuhan, mereka 
berada di bawah murka Tuhan. Tetapi, melalui Tuhan 
Yesus Kristus, yang menjadi Pembela kita, kita boleh 
menghadap hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. 
“Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Tuhan dan 
yang memusuhiNya dalam hati dan pikiran seperti 
yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang 
diperdamaikanNya, di dalam tubuh jasmani Kristus 
oleh kematianNya, untuk menempatkan kamu kudus 
dan tak bercela dan tak bercacat di hadapanNya” (Kolose 
1:21-22), setelah mendamaikan kita dengan diriNya 
sendiri, Tuhan juga melimpahi kehidupan kita dengan 
kasih, damai sejahtera, sukacita dan penghiburanNya.

Mereka yang hidup berdamai dengan Tuhan, akan 
hidup berdamai dengan orang-orang lain juga. Mereka 
rela mengampuni orang lain dan tidak bertindak 
melawan mereka. Di dalam gereja, para pemercaya 
yang berasal dari latar belakang etnik dan sosial yang 
berlainan akan dapat bersatu dalam satu tubuh oleh 
darah Kristus. Perdamaian dengan Kristus menjadikan 
damai sejahtera dan harmoni satu realiti.
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Kelahiran Kembali
Kelahiran kembali bermakna dilahirkan semula, 
atau menerima kehidupan baru. Kehidupan baru ini 
ialah hidup kekal untuk mereka yang percaya pada 
Tuhan Yesus. Ianya juga suatu transformasi di dalam 
kehidupan seharian kita. “Jadi, siapa yang ada di 
dalam kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah 
berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang” (II 
Korintus 5:17).

Kelahiran kembali pada hakikatnya dimungkinkan 
oleh Injil Keselamatan. “Kerana kamu telah dilahirkan 
kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari 
benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan, yang 
hidup dan yang kekal” (I Petrus 1:23). Tuhan, melalui 
Kristus, mengaruniakan hidupNya kepada kita, para 
pemercayaNya.

Kelahiran kembali adalah melalui baptisan oleh air dan 
Roh Kudus. Tuhan memberitahu Nikodemus: “Aku 
berkata kepadamu, sesunguhnya jika seorang tidak 
dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke 
dalam Kerajaan Tuhan” (Yohanes 3:5). Melalui baptisan, 
Tuhan membangkitkan kita dari maut rohani. Dia 
memberikan Roh KudusNya untuk menciptakan 
insan baru di dalam diri kita. Jadi, kita yang telah 
dibaptis akan beroleh kehidupan yang diperbaharui ~ 
kehidupan yang berkenan kepada Tuhan.
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Pengangkatan
Sewaktu berada dalam dosa, kita adalah orang-orang 
asing kepada rumah Tuhan. Tetapi oleh kepercayaan 
kita kepada Kristus, Tuhan mengangkat kita menjadi 
anak-anakNya dan menjadikan kita sebahagian 
daripada keluargaNya, yaitu jemaat. “Demikianlah 
kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan 
kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-
anggota keluarga Tuhan” (Efesus 2:19).

Tuhan bukan saja mengampuni kita, bahkan 
memanggil kita sebagai kepunyaanNya. Dia juga 
mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai 
tanda bukti pengangkatan ini, sebab “Roh itu bersaksi 
bersama-sama dengan roh kita, bahawa kita adalah 
anak-anak Tuhan” (Roma 8:16)

Sebagai anak-anak Bapa Sorga, kita akan menerima 
kasih karunia dan damai sejahtera, kita juga layak 
menerima tempat di dalam kerajaanNya. Kita berhak 
mendapat warisan sorgawi kita, yang diberikan kepada 
setiap orang yang menaruh kepercayaan dan iman 
pada Kristus. Apabila Kristus datang kembali, Tuhan 
akan mengubah tubuh-tubuh kita menjadi insan-
insan rohaniah seperti tubuh mulia Kristus yang telah 
bangkit.
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Pengudusan 
Pengudusan ialah mengasingkan para pemercaya 
dengan tujuan mengambil rupa sifat ilahi sempurna 
Tuhan. Tuhan memanggil para pemercaya keluar 
daripada kegelapan ke dalam terang, melalui darah 
Kristus, dan memberikan kepada kita satu identiti baru 
sebagai warga-warga kerajaan Sorga. Dia membebaskan 
kita daripada suatu corak kehidupan berdosa dan yang 
tak bermakna. Ini membolehkan kita menjadi terang 
dunia melalui perbuatan-perbuatan baik.

Di samping memberikan identiti baru kepada kita, 
oleh anugerah Tuhan, Ia terus-menerus menguduskan 
kita oleh perkataanNya dan oleh Roh Kudus sepanjang 
kehidupan kita. “Sebab Tuhan dari mulanya telah 
memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang 
menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu 
percayai” (II Tesalonika 2:13). Jika kita selalu menyelidiki 
pemikiran, perkataan, perbuatan dan matlamat kita 
berdasarkan Firman Tuhan dan mengejari kepenuhan 
Roh Kudus, Tuhan akan memelihara kita sehingga 
menjadi tak bercacat dan tak bercela pada kedatangan 
Tuhan Yesus Kristus (I Tesalonika 5:16-23).
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Pemuliaan 
Oleh kuasa Tuhan, kita akan menerima kemuliaan 
sewaktu kedatangan Kristus. “Saudara-saudaraku yang 
kekasih, sekarang ktia adalah anak-anak Tuhan, tetapi 
belum nyata apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita 
tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan diriNya, kita 
akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat 
Dia dalam keadaanNya yang sebenarnya” (I Yohanes 
3:2)

Sewaktu tubuh-tubuh kita yang hina menjadi sama 
seperti tubuh mulia Kristus, maka keselamatan 
akan benar-benar dinyatakan sepenuhnya. “Kerana 
kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ 
juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai 
Juruselamat, yang akan mengubah tubuh kita yang 
hina ini, sehingga serupa dengan tubuhNya yang mulia, 
menurut kuasaNya yang dapat menaklukkan segala 
sesuatu kepada diriNya” (Filipi 3:20, 21).
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KESELAMATAN UNTUK HARI INI

Keselamatan bukan saja merupakan subjek 
yang penting, bahkan juga satu isu yang 
serius. Walaupun anda mengambil masa 

untuk membuat keputusan dan kelihatan tidak 
bahaya, namun menunggu-nunggu juga bermakna 
masih berada di dalam murka dan hukuman Tuhan. 
“Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu; 
sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu” 
(II Koristus 6:2). Janganlah tunggu sampai anda telah 
memperolehi ijazahmu, selesai menikmati kehidupan 
atau bersara dari kerjayamu. Sebab waktu bukanlah 
terletak di dalam tanganmu. Bagaimana kalau hari 
ini adalah hari terakhirmu? Tuhan telah memberikan 
hari ini kepadamu; justeru itu anda bertanggungjawap 
membuat keputusan pada hari ini juga.

Berserulah sekarang kepada Tuhan Yesus, datanglah ke 
gerejaNya dan buatlah keputusan untuk mengarahkan 
diri kepada Jalan Keselamatan. Tuhan sudah bersedia 
untuk menerima. “Mintalah, maka akan diberikan 
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kerana 
setiap orang yang meminta, menerima dan setiap 
orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang 
mengetok, baginya pintu dibukakan” (Matius 7:7-8).


