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ALLAH MENCIPTAKAN DUNIA DAN      1
SEGALA YANG ADA DI ALAM SEMESTA

”Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.”
—Kejadian 1:1

”Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang
ada di sorga dan yang ada di bumi . . . .”              —Kolose 1:16
”Diberkatilah kamu oleh TUHAN, yang menjadikan langit dan 
bumi. Langit itu langit kepunyaan TUHAN, dan bumi itu telah di
berikanNya kepada anak-anak manusia.”     —Mazmur 115:15,16

Ketika Allah memberikan bumi ini kepada manusia, bumi dalam
keadaan sempurna. Bacalah buku kecil ini untuk mengetahui apa
yang terjadi.



2                ALLAH MENJADIKAN KITA

”Berfirmanlah Allah: ‘Baiklah Kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa
[memerintah] . . . atas seluruh bumi. . . . ’ ”   —Kejadian 1:26



MANUSIA MENJADI MAKHLUK YANG HIDUP 3
”Ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu

dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke
dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi
makhluk yang hidup*.” —Kejadian 2:7
“TUHAN Allah berfirman: ‘Tidak baik, kalau manusia itu

seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong ba-
ginya. . . . ’ Lalu TUHAN membuat manusia itu tidur
nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah
satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan
daging. Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari
manusia itu, dibangunNyalah seorang perempuan, lalu
dibawaNya kepada manusia itu.” —Kejadian 2:18, 21, 22
*”Makhluk yang hidup” di sini berarti bahwa kita akan hidup

entah di mana untuk selama-lamanya.



Kita seharusnya tidak boleh mendengarkan suara Iblis.

4                ADAM DAN HAWA TIDAK TAAT         
KEPADA ALLAH



”TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkan-
nya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara
taman itu. Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manu-
sia: ‘Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya
dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan
yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari
engkau memakannya, pastilah engkau mati.’ ”  —Kejadian 2:15-17

Ular, yang juga disebut Iblis atau Setan, bertanya tentang
kekuasaan Allah, dan Iblis berkata dusta.

”Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: ‘Sekali-kali kamu
tidak akan mati.’ Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu
baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu
menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia
mengambil . . . dan dimakannya dan diberikannya juga kepada
suaminya. . . dan suaminyapun memakannya.”     —Kejadian 3:4, 6
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6   ADAM DAN HAWA TIDAK LAGI BOLEH 
TINGGAL DI TAMAN EDEN

”Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya
ia mengusahakan tanah. . . . DitempatkanNyalah beberapa
kerub dengan pedang. . . untuk menjaga jalan ke pohon
kehidupan.” —Kejadian 3:23a, 24



MERUPAKAN HARI YANG MENYEDIHKAN   7
BAGI UMAT MANUSIA, SAAT ADAM DAN 

HAWA BERBUAT DOSA

”. . . 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. . . . ”       —Roma 5:12

Setiap orang dilahirkan dengan tabiat dosa dan kelak pada
suatu hari ia akan mati sebab dosa mendatangkan kematian.



8                   RENCANA ALLAH UNTUK                
MENYELAMATKAN KITA DARI DOSA

IALAH DENGAN MENGUTUS 
ANAKNYA YANG TUNGGAL

”Ia akan melahirkan anak
laki-laki dan engkau akan
menamakan Dia Yesus, karena
Dialah yang akan menyela-
matkan umatNya dari dosa
mereka.”

—Matius 1:21Untuk dapat menjadi umat manusia,
Anak Allah harus datang dengan
mengenakan tubuh manusia.

”Sebab dalam Dialah [Yesus Kristus] berdiam secara jasmaniah
seluruh kepenuhan keAllahan.” —Kolose 2:9



YESUS ADALAH ALLAH—           9
DALAM BENTUK MANUSIA

”Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama
dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. . . . Firman itu
telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. . . . ”

—Yohanes 1:1, 14

”Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan . . .
‘Anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang
anak laki-laki dan mereka akan menamakan Dia Imanuel’—
yang berarti: Allah menyertai kita.” —Matius 1:22, 23

”Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera
telah diberikan untuk kita; . . . dan namanya disebutkan
orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang
Kekal, Raja Damai.” —Yesaya 9:5



10                     YESUS KRISTUS—                
KORBAN KITA YANG SEMPURNA

”Dia yang tidak mengenal dosa. . . . ” —2 Korintus 5:21
”Ia tidak berbuat dosa. . . . ”

—1 Petrus 2:22
Korban yang dipersembahkan manusia

tidak SEMPURNA, sehingga tidak dapat
menghapuskan dosa.

”Sebab tidak mungkin darah lembu
jantan atau darah domba jantan meng-
hapuskan dosa.” —Ibrani 10:4

Yesus adalah Domba Allah. ”Lihatlah Anak Domba Allah, yang
menghapus dosa dunia.” —Yohanes 1:29b



YESUS MENYERAHKAN NYAWANYA 11
UNTUK MENYELAMATKAN KITA

Yesus dipakukan pada kayu salib sebab orang-orang jahat membenci
Dia. Sebenarnya kematianNya memang sudah ada dalam rencana Allah.
Atas kehendakNya sendiri Yesus menyerahkan nyawaNya untuk menyela-
matkan anda dan saya dari dosa-dosa kita. Yesus berkata, ”Tidak seo-
rangpun mengambilnya [nyawaKu] dari padaKu, melainkan Aku
memberikannya menurut kehendakKu sendiri. Aku berkuasa mem-
berikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. . . .  —Yohanes 10:18

KITA DITEBUS OLEH DARAH DOMBA ALLAH
”. . . Kamu telah ditebus [dibeli kembali]. . . bukan dengan barang yang

fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah
yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak
domba yang tak bernoda dan tak bercacat.”   —1 Petrus 1:18, 19

Tidak ada korban persembahan lain yang dapat menghapuskan dosa.



12 ”. . . Karena kita sekarang telah dibenarkan [dianggap tidak
bersalah] oleh darahNya, kita pasti akan diselamatkan dari murka
Allah.” —Roma 5:9

Pencuri ini
percaya
kepada
Tuhan
Yesus dan
ia disela-
matkan.

“. . . Aku berka-
ta kepada-
mu, . . . hari ini
juga engkau
akan ada
bersama-sama
dengan Aku di
dalam
Firdaus.”
—Lucas 23:43b

Pencuri
ini tidak
percaya
kepada
Tuhan
Yesus,
jadi ia
tidak dise-
lamatkan.

“Tuhan Yesus, ingatlah akan
aku, apabila Engkau datang
sebagai Raja.” —Lucas 23:42b

”. . . Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa [masih tidak
taat kepada Allah].” —Roma 5:8



SEMUA ORANG YANG PERCAYA 13
KEPADA ANAK ALLAH

MEMPUNYAI HIDUP
”Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehing-

ga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa,

melainkan beroleh hidup yang kekal.”
—Yohanes 3:16

”Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan
memindahkan kita ke dalam Kerajaan AnakNya yang
kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan* kita, yaitu
pengampunan dosa.” —Kolose 1:13,14

*”Penebusan” artinya kita sudah dibeli kembali.



14                  ”DIA SUDAH BANGKIT!”

”Akan tetapi malaikat itu
berkata kepada perem-
puan-perempuan itu:
‘Janganlah kamu takut;
sebab aku tahu kamu men-
cari Yesus yang disalibkan
itu. Ia tidak ada di sini,
sebab Ia telah bangkit,
sama seperti yang telah
dikatakanNya. Mari, lihatlah
tempat Ia berbaring.’ ”

—Matius 28:5, 6



YESUS BANGKIT DARI ANTARA 15 
ORANG MATI

”Aku adalah . . . Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah,
Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala
kunci maut. . . . ” —Wahyu 1:17b,18

”Aku hidup dan kamupun akan hidup.” —Yohanes 14:19b
Karena Kristus sudah mengalahkan maut dan memiliki kunci kera-

jaan maut, maka kita tidak perlu takut akan maut.
”Waktu aku takut, aku ini percaya kepadaMu.”   —Mazmur 56:4

YESUS DAPAT MENYELAMATKAN ANDA
DAN IA SEDANG MENDOAKAN ANDA

”Tetapi, karena Ia tetap selama-lamanya, . . . Ia sanggup juga
menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia
datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi
Pengantara mereka.” —Ibrani 7:24, 25



16   ANDA DAN SAYA DAPAT MEMPEROLEH
HIDUP YANG KEKAL

Anak ini memilih untuk menempuh jalan yang benar, jalan yang
menuju hidup yang kekal.

Jalan mana yang
akan ANDA tempuh?

Yesus Kristus adalah
JALAN menuju HIDUP
yang kekal bersama
Allah.

Setan atau Iblis
adalah jalan menuju
KEMATIAN yang kekal.



”. . . Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beriba-
dah. . . . ” —Yosua 24:15

”. . . Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau
maupun keturunanmu.” —Ulangan 30:19

YESUS ADALAH JALAN MENUJU HIDUP YANG KEKAL
”Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di

dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat disela-
matkan.” —Kisah para Rasul 4:12

”Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat selain dari
padaKu.” —Yesaya 43:11

JALAN MANA YANG ANDA PELIH? 17



18         MENGAPA KITA HARUS MEMILIH
YESUS JIKA KITA INGIN MENDAPATKAN

HIDUP YANG KEKAL?
1. Yesus Kristuslah yang datang.
”. . . Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup. . . . ”

—Yohanes 10:10

2. Yesus Kristuslah yang mengasihi kita dan
yang mati untuk kita.

”. . . Anak Allah yang telah mengasihi aku dan
menyerahkan diriNya untuk aku.” —Galatia 2:20

Yesus telah menjadi manusia, yang berdarah dag-
ing sama seperti kita, ”supaya oleh kematianNya la



memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas
maut; dan supaya dengan jalan demikian Ia membe-
baskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam
perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.”

—Ibrani 2:14b,15

3. Hanya darah Yesus yang dapat menjadi penawar
dosa-dosa kita.

”. . . darah itu. . . untuk mengadakan pendamaian bagi
nyawamu.” —Imamat 17:11

”. . . Darah Yesus, AnakNya itu, menyucikan kita dari pada
segala dosa.” —1 Yohanes 1:7

”Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu peng-
ampunan dosa.” —Kolose 1:14
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4. Yesus Kristuslah yang bangkit
dari antara orang mati.

”Karena kita tahu, bahwa Kristus,
sesudah Ia bangkit dari antara orang
mati, tidak mati lagi: maut tidak
berkuasa lagi atas Dia.” —Roma 6:9

”Dan Kristus telah mati untuk
semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup
untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan
telah dibangkitkan untuk mereka.” —2 Korintus 5:15

Yesus berkata, ”. . . Sebab Aku hidup dan kamupun akan
hidup.” —Yohanes 14:19 
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5. Roh Kristus harus diam di dalam kita, supaya kita dapat
dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal (hidup
selama-lamanya).

”Kristus di dalam kamu, itulah pengharapan akan beroleh
kemuliaan.” —Kolose 1:27c, Terjemahan Lama
”Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari
antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah
membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan
menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh RohNya,
yang diam di dalam kamu.” —Roma 8:11

PASTIKANLAH BAHWA ROH KRISTUS DIAM
DI DALAM ANDA

”. . . Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik
Kristus.” —Roma 8:9

21



22     BAGAIMANA CARANYA ANDA DAPAT 
MEMPEROLEH HIDUP YANG KEKAL

“Lalu Ia memeluk
anak-anak itu dan
sambil mele-
takkan tanganNya
atas mereka Ia
memberkati
mereka.”

—Markus 10:16

”Aku tahu Yesus mengasihi aku, sebab Alkitab yang mengatakannya.”

Ikutilah petun-
juk yang terda-
pat mulai pada
halaman 24.



YESUS MENGASIHI SEMUA ANAK-ANAK    23
”Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata: ‘Biar-
kanlah anak-anak itu datang kepadaKu, dan jangan kamu

menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti
itulah yang empunya Kerajaan Allah.’” —Lukas 18:16

”Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki
supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang [binasa sampai
selama-lamanya].” —Matius 18:14

Tidak menjadi soal siapa anda, Yesus mengasihi anda dan sudah
mati untuk anda. Yesus juga menghendaki agar anda mengasihi
Dia. Anda dapat menunjukkan bahwa anda mengasihi Yesus den-
gan jalan mentaati Dia.

”Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala pe-
rintahKu.” —Yohanes 14:15



24                BAGAIMANA CARANYA
MENCARI JALAN KEPADA ALLAH

1. Akuilah bahwa anda adalah orang berdosa (yang tidak taat
kepada Allah).

”Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilan-
gan kemuliaan Allah.” —Roma 3:23

2. Datanglah kepada Allah melalui Yesus Kristus.
”Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengan-

tara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.”
—1 Timotius 2:5

”Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan. . . semua orang
yang oleh Dia datang kepada Allah. . . . ” —Ibrani 7:25

Yesus berkata, ”. . . Barangsiapa datang kepadaKu, ia tidak
akan Kubuang [tolak].” —Yohanes 6:37



”Karena itu sadarlah dan berto-
batlah, supaya dosamu diha-
puskan. . .”

—Kisah Para Rasul 3:19
”Ia [Yesus] sabar terhadap

kamu, karena Ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang
berbalik dan bertobat.” 

—2 Petrus 3:9
4. Akuilah dosa-dosamu kepada

Tuhan Yesus.
(Mengakui berarti memberi-

tahukan atau menerima bahwa
itu memang salah.)

”Jika kita 
mengaku dosa
kita, maka Ia

. . . akan mengam-
puni segala dosa
kita. . . . ”

—1 Yohanes 1:9

253. Bertobatlah dari dosa-dosamu.
(Bertobat berarti menyesali dosa dan
berhenti berbuat dosa.)



26    Di tempat kosong yang berikut ini tuliskanlah ayat 
1 Yohanes 1:9 yang terdapat pada halaman 25.

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
5. Tinggalkan dosa-dosamu.
(Meninggalkan dosa berarti berhenti melakukannya.)
”Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung,

tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.”
—Amsal 28:13

”Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. . . . ”
—Mazmur 37:27



6. Percayalah kepada     27
Yesus Kristus.
”Sebab jika kamu mengaku

dengan mulutmu, bahwa
Yesus adalah Tuhan, dan per-
caya dalam hatimu, bahwa
Allah telah membangkitkan
Dia dari antara orang mati,
maka kamu akan disela-
matkan.” —Roma 10:9

”. . . Percayalah kepada
Tuhan Yesus Kristus dan
engkau akan selamat, engkau
dan seisi rumahmu.”

—Kisah Para Rasul 16:31

”Sebab karena kasih karunia ka-
mu diselamatkan oleh iman, itu
. . . pemberian Allah itu bukanhasil
pekerjaanmu, jangan ada orang
yang memegahkan diri.”

—Efesus 2:8,9



28  7. Terimalah Yesus di dalam hati dan hidupmu.
Hanya anda yang dapat membuka pintu hati anda dan mengun-

dang Yesus untuk masuk. Yesus berkata,
”Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan
mengetok; jikalau ada orang yang
mendengar suaraKu dan membukakan
pintu, Aku akan masuk mendapatkan-
nya dan Aku makan bersama-sama
dengan dia, dan ia bersama-sama den-
gan Aku.” —Wahyu 3:20

”Tetapi semua orang yang mene-
rimaNya diberiNya kuasa supaya men-
jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang
percaya dalam namaNya.”

—Yohanes 1:12



SEBUAH PENUNTUN DOA 29
Jika anda belum pernah berdoa dan anda memerlukan pertolon-

gan dalam berdoa, anda dapat mengikuti doa yang berikut ini
sebagai penuntun:

Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau sudah mati

di salib untuk menanggung hukuman
dosa saya. Saya menyesali semua ke-
salahan yang pernah saya lakukan. Saya
minta Engkau mau masuk dan tinggal di
dalam hati saya untuk selama-lamanya.
Saya percaya Engkau mau membersih-
kan hati saya sekarang juga. Saya mene-
rima Engkau sebagai Juruselamat dan
Tuhan saya secara pribadi.

Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.



30          DENGAN TUHAN YESUS ADA DI
DALAM HATI ANDA, ANDA DISELAMATKAN

”. . . Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan
hidup itu ada di dalam AnakNya. Barangsiapa memiliki Anak, ia
memiliki hidup. . . . ” —1 Yohanes 5:11,12

”. . . Barangsiapa mendengar perkataanKu dan percaya kepada
Dia yang mengutus Aku. . . ia sudah pindah dari dalam maut ke
dalam hidup.” —Yohanes 5:24

Pada waktu tubuh anda mati, anda akan menetap pada Tuhan (2
Korintus 5:8). “Kristus di dalam kamu itulah pengharapan akan
beroleh kemuliaan.” —Kolose 1:27, Terjemahan Lama

Jika anda sudah meminta kepada Yesus agar Ia mengampuni dosa
anda, dan anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juruselamat
anda, tuliskanlah nama anda di bawah ini:
_____________________________________________________



BAGAIMANA DAPAT TERUS MENGIKUT    31
TUHAN YESUS

Bacalah ayat-ayat dari Alkitab
(Firman Allah) setiap hari dan simpan-
lah Firman itu di dalam hati anda den-
gan jalan menghafalkan ayat-ayat ter-
tentu yang dapat menolong anda. (Di
dalam buku ini terdapat banyak ayat
Alkitab.)

”Segala tulisan yang diilhamkan
Allah memang bermanfaat untuk
mengajar, untuk menyatakan
kesalahan, untuk memperbaiki ke-
lakuan dan untuk mendidik orang
dalam kebenaran.” —2 Timotius 3:16



Berterimakasihlah kepada Yesus untuk se-
gala yang baik di dalam hidup ini. Pujilah Dia
untuk segala hal yang sudah dilakukanNya bagi
anda dan untuk keselamatan jiwa anda. Berdoa-
lah untuk segala hal yang anda butuhkan.
Berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus.

”. . . Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita
meminta sesuatu kepadaNya menurut
kehendakNya.” —1 Yohanes 5:24 

”. . . Hendaklah kamu. . . saling mendoa-
kan. . . . ” —Yakobus 5:16

”. . . Berdoalah bagi mereka yang mengani-
aya kamu.” —Matius 5:44

32     BERBICARALAH KEPADA YESUS SETIAP
SAAT DI DALAM DOA



SEBUAH DOA YANG DIAJARKAN       33
YESUS KEPADA PARA MURIDNYA

(Seorang murid ialah seorang pengikut Tuhan Yesus)

”Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namaMu, datanglah
KerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah
membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
dari yang jahat.

Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.”       —Matius 6:9b-13

Hafalkanlah doa ini. Orang-orang percaya sering mengucapkan
doa ini dengan bersuara secara bersama-sama.



34            SEPULUH PERINTAH ALLAH
MENGAJARKAN KEPADA KITA BAGAIMANA

SEHARUSNYA KITA HIDUP
(Kitab Keluaran Pasal 20)

Empat yang pertama ialah mengenai kasih kita kepada Allah
1. ”Jangan ada padamu allah lain di hadapanKu.”
2. ”Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai

apapun. . . . Jangan sujud menyembah kepadanya atau berib-
adah kepadanya.”

3. ”Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sem-
barangan.”

4. ”Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.”
Enam yang terachir ialah mengenai kasih kepada manusia



SEPULUH PERINTAH ALLAH (sambungan)   35
5. ”Hormatilah ayahmu dan ibumu.”
6. ”Jangan membunuh.”
7. ”Jangan berzinah.” (Perzinaan ialah keridak setiaan secara

seksual dari seorang suami atau istri.)
8. ”Jangan mencuri.”
9. ”Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.”

10. ”Jangan mengingini. . . apapun yang dipunyai sesama-
mu.”

KETAATAN KEPADA ALLAH
MENYEBABKAN DOA-DOA KITA DIJAWAB

”Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari
padaNya, karena kita menuruti segala perintahNya dan
berbuat apa yang berkenan kepadaNya.”     —1 Yohanes 3:22



36                 DUA PERINTAH UTAMA
Mengasihi Allah

1. ”Jawab Yesus kepadanya: ‘Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap
akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.’”

—Matius 22:37,38

Mengasihi Sesama Manusia
2. “Dan hukum yang kedua, yang sama den-

gan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri.” —Matius 22:39

Semua Sepuluh Perintah Allah itu (yang terdap-
at pada halaman 34 dan 35) sudah tercakup
dalam Dua Perintah Utama ini.



KASIH YANG PALING BESAR 37
Pasal tentang Kasih yang Terbesar

(1 Korintus 13:1-8,13)
1Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manu-

sia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang
gemerincing. 2Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubu-
at dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh
pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna
untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai ka-
sih, aku sama sekali tidak berguna. 3Dan sekalipun aku
membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan
menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mem-
punyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku.



4Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia
tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5Ia tidak melakukan

yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak
pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6Ia tidak
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 7Ia menu-
tupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala
sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8Kasih tidak berkesuda-
han; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; pengetahuan
akan lenyap.

13Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan
kasih, dan yang paling besar. . . ialah kasih.

ALLAH ADALAH KASIH
”. . . Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam

kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia.”
—1 Yohanes 4:16

38



YESUS MENGHENDAKI ANDA BER- 39
SAKSI KEPADA

ORANG LAIN
(di rumah, di sekolah, di gereja, di

mana saja)
Yesus berkata, ”Pulanglah ke

rumahmu, kepada orang-orang
sekampungmu, dan beritahu-
kanlah kepada mereka segala
sesuatu yang telah diperbuat oleh
Tuhan atasmu dan bagaimana Ia
telah mengasihani engkau!” 

—Markus 5:19b



40   BAGAIMANA KITA DAPAT MENGETAHUI
BAHWA SESEORANG ITU

SUNGGUH-SUNGGUH ANAK ALLAH
”Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.” —Matius 7:20
”Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesa-

baran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, pe-
nguasaan diri.” —Galatia 5:22,23a

”Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu
yang di sorga akan mengampuni kamu juga.” —Matius 6:14

7 PERKARA YANG DIBENCI ALLAH
”Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan da-

rah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-ren-
cana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, se-
orang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan
dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.” —Amsal 6:17-19



PERBUATAN DAGING IALAH 41
”. . . percabulan, kecemaran, hawa

nafsu, penyembahan berhala, sihir, per-
seteruan,. . . amarah, kepentingan diri
sendiri. . . kedengkian, kemabukan,. . . dan
sebagainya. . . .  Barangsiapa melakukan
hal-hal yang demikian, ia tidak akan
mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.”

—Galatia 5:19-21

BIARKANLAH YESUS MEMENUHI
ANDA DENGAN ROHNYA DANMENYUCIKAN ANDA

”. . . Orang pemburit, pencuri, orang kikir. . . tidak akan menda-
pat bagian dalam Kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara
kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu
disucikan, kamu telah dikuduskan. . . dalam nama Tuhan Yesus
Kristus dan dalam Roh Allah kita.”          —1 Korintus 6:9-11

PERBUATAN
DAGING 

BUAH
ROH



42          NERAKA ITU BENAR-BENAR ADA
(Baca Lukas 16:19-26.)

Pastikanlah bahwa anda
mempercayai Yesus Kristus.
Ia akan mencantumkan nama
anda di dalam Kitab
Kehidupan.

”Dan setiap orang yang
tidak ditemukan namanya
tertulis di dalam kitab
kehidupan itu, ia dilem-
parkan ke dalam lautan api
itu.” —Wahyu 20:15

YESUS



TUHAN YESUS ADALAH SATU-SATU- 43
NYA JALAN KEPADA ALLAH

”. . . Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita
dan hidup itu ada di dalam AnakNya.” —1 Yohanes 5:11

”Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup
yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” —Roma 6:23

”Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang
kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan
melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.”

—Yohanes 3:36
”Kata Yesus kepadanya: ‘Akulah jalan dan kebenaran dan

hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau
tidak melalui Aku.’” —Yohanes 14:6



44 SURGA TEMPAT YANG BENAR-BENAR ADA
Dalam panglihatan Yohanes ia melihat lan-

git yang baru dan bumi yang baru.
”’Dan Ia akan menghapus segala air

mata dari mata mereka, dan maut tidak
akan ada lagi; tidak akan ada lagi perka-
bungan, atau ratap tangis, atau dukacita,
sebab segala sesuatu yang lama itu telah
berlalu.’ Ia yang duduk di atas takhta itu
berkata: ‘Lihatlah, Aku menjadikan
segala sesuatu baru!’. . . ” —Wahyu 21:4,5

Yohanes juga melihat Kota yang Kudus itu
turun dari surga. ”. . . Kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan
kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan
segala jenis permata. . . . ” —Wahyu 21:18,19



YESUS TELAH PERGI UNTUK MENYE- 45
DIAKAN TEMPAT TINGGAL BAGI SEMUA

ORANG YANG PERCAYA KEPADANYA
”Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah

juga kepadaKu. Di rumah BapaKu banyak tempat tinggal. Jika
tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku
pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku
telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku
akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatKu, supaya di
tempat di mana Aku berada, kamupun berada.”   —Yohanes 14:1-3

BERITAKANLAH KABAR BAIK INI KEPADA ORANG-ORANG LAIN
Yesus berkata: ”Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepa-

da segala makhluk.” —Markus 16:15b
”. . . Siapa bijak, mengambil hati orang.” —Amsal 11:30



46          JANJI-JANJI ALLAH KEPADA
ANAK-ANAKNYA

”. . . Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.”  —Ibrani 13:5
”Sebab malaikat-malaikatNya akan diperintahkanNya
kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.”

—Mazmur 91:11
”. . . Dan seorangpun tidak dapat merebut mereka
dari tangan Bapa.” —Yohanes 10:29

”. . . Aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman.” —Matius 28:20

”Jangan takut terhadap apa yang harus
engkau derita!. . . Hendaklah engkau setia
sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan
kepadamu mahkota kehidupan.” —Wahyu 2:10
”Aku akan menjawab engkau.”        —Yer.33:3



YESUS AKAN DATANG KEMBALI          47
Setiap orang akan dibangkitkan dari antara orang mati.
”. . . Saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur-

an akan mendengar suaraNya, dan mereka yang telah berbuat
baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mere-
ka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.” 

—Yohanes 5:28-29
Orang yang mati di dalam Kristus akan terlebih

dahulu bangkit.
”Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih ting-

gal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selama-lamanya
bersama-sama dengan Tuhan.”—1 Tesalonika 4:17

”Berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bila-
manakah waktunya tiba.” —Markus 13:33b



48 BAGAIMANA CARANYA YESUS DATANG?
”Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan seti-

ap mata akan melihat Dia. . . . ”            —Wahyu 1:7

Waspadalah terhadap nabi palsu dan Kristus palsu.
”. . . Jika orang berkata kepada kamu: Lihat,
Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana,
jangan kamu percaya. . . . Apabila orang berkata
kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, jangan-
lah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di

dalam bilik, janganlah kamu percaya.” —Matius 24:23,26

YESUS AKAN SEGERA DATANG DI DALAM AWAN-AWAN
”. . . Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat

Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala
kekuasaan dan kemuliaanNya. . . . ” —Matius 24:30



MAZMUR GEMBALA
(Mazmur 23)

1TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2Ia
membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia mem-
bimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia
menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namaNya.

4Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gadaMu dan
tongkatMu, itulah yang menghibur aku. 5Engkau menyedia-
kan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi
kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah.

6Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku,
seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN
sepanjang masa.
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