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IDBAR Terjemahan Baru

Kejadian 1:1

Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi

Roma 3:23

Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan
Allah

Yohanes 8:34

Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap
orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa

Allah menciptakan kita namun kita tidak mengenal dia dan terpisah dari Dia karena sifat
alami dosa kita . Hidup kita tanpa Allah tidak memiliki arti dan tujuan. Konsekuensi (harga
yang harus kita bayar) akibat dosa kita adalah kematian, baik secara rohani maupun secara
fisik . Kematian spiritual berarti terpisah dari Allah. Kematian fisik berarti kematian tubuh.
Jika kita mati di dalam dosa kita kita akan selamanya terpisah dari Allah dan berakhir di
neraka. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dari dosa dan kembali kepada Allah?
Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita karena tidak mungkin seorang berdosa
menyelamatkan dirinya (sama seperti seorang yang tenggelam tidak bisa menyelamatkan
dirinya). Bahkan juga orang lain tidak bisa menyelamatkan kita karena kita semua adalah
orang berdosa (seorang yang tenggelam tidak bisa menyelamatkan orang lain yang
tenggelam, keduanya butuh bantuan). Kita memerlukan seorang yang tanpa dosa (tidak
tenggelam) untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Hanya yang tidak berdosa yang bisa
menyelamatkan kita dari dosa kita. Bagaimana menemukan seorang yang tidak berdosa di
dunia penuh dosa di mana semuanya telah berdosa?
Roma 6:23

Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus, Tuhan kita

Yohanes
3:16

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

Matius 1:23 "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang
anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" --yang berarti:
Allah menyertai kita
Yohanes
8:23

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas;
kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini

Markus
1:11

Lalu terdengarlah suara dari sorga: "Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi,
kepada-Mulah Aku berkenan."

Yohanes
8:36

Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamupun benar-benar merdeka."

Yohanes
8:34

Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika
seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah."

Yohanes
1:12

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;
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Allah, yang menciptakan kita, dan mencintai kita begitu besar, memberikan kita solusi.
Karena kasih-Nya yang luar biasa besar, dia mengirim Anak-Nya yang Tunggal, Yesus, untuk
mati bagi dosa kita. Yesus tidak berdosa karena Dia bukan dari dunia, dan selama di bumi,
dia mengalahkan pencobaan iblis untuk berdosa. Hidupnya menyenangkan Allah di Sorga.
Yesus memikul dosa kita dan mati di atas kayu salib untuk dosa kita. Dia adalah penyelamat
hidup kita. (Yesus bisa menyelamatkan kita karena Dia tidak tenggelam). Tujuan Yesus mati
di atas kayu salib adalah untuk membayar harga dari dosa kita, dan menghapus dosa kita
dan memperbaiki relasi kita yang rusak dengan Allah. Kita hidup kembali dari kematian
spiritual (Keterpisahan dari Allah) melalui kuasa Allah. Hal ini memulihkan kita kepada
tujuan penciptaan dan keberadaan kita dan memberi arti dan tujuan hidup kita yang sejati.
Yohanes
11:25

Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati

Roma 6:9

Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati,
tidak mati lagi: maut tidak berkuasa lagi atas Dia

Kisah Para
Rasul 2:24

Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut,
karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu

Roma 14:9 Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi
Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup
Kisah Para
Rasul 1:11

dan berkata kepada mereka: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu
berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan
kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia
naik ke sorga."

Apa buktinya bahwa pengorbanan Yesus mati bagi dosa kita diterima oleh Allah di sorga?
Buktinya adalah kebangkitan Yesus dari kematian oleh Allah. Melalui kebangkitan, terbukti
bahwa Yesus mengalahkan kematian ( atau dengan kata lain, kematian tidak memiliki kuasa
atas Dia). Dengan demikian, kini, karena Yesus hidup, kita juga dapat hidup. Hidup-Nya di
dalam kita memberi kita hidup. Juga, karena Dia bangkit, Dia hidup sekarang ini.
Yohanes
5:24

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataanKu dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang
kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke
dalam hidup.

Yohanes
10:9

Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan
masuk dan keluar dan menemukan padang rumput

Yohanes
14:6

Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada
seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku

Yohanes
8:24

Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam
dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan
mati dalam dosamu."
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Kisah Para
Rasul 4:12

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 diselamatkan."

Roma 10:13

Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan

Roma 10:11

Karena Kitab Suci berkata: "Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak
akan dipermalukan."

Roma 2:11

Sebab Allah tidak memandang bulu

Roma 3:22

yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang
yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan.

Roma 10:9

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

Bagaimana dosa kita dihapus dan kita menerima hidup baru? Dengan mempercayai Yesus
sebagai Tuhan dan Juruselamat kita. Jika kita bertobat dari jalan-jaln kita yang penuh dosa
dan berseru kepada Yesus untuk mengampuni dan menyelamatkan kita, Dia akan
melakukannya . Yesus adalah Anak Allah yang datang ke dunia untuk mati bagi dosa kita.
Siapa pun di dunia ini yang percaya kepada Yesus akan menerima pengampunan dari Allah,
diselamatkan dari dosa mereka (dan neraka) dan menerima hidup baru dari Allah. Allah
tidak pernah membedakan. Dia tidak dipengaruhi oleh – daerah tempat tinggal kita, bahasa
yang kita gunakan , kaya atau miskin, pria ataupun wanita, muda atau tua, atau perbedaaan
fisik lainnya. Setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus akan diselamatkan. Di bawah ini
ada doa yang bisa Anda doakan untuk mengikut Yesus:
Allah di sorga, terima kasih telah mengirimkan Anak-Mu yang Tunggal, Yesus, untuk
mati bagi dosaku supaya aku diselamatkan dan memperoleh hidup baru dari sorga. Aku
bertobat dari jalan-jalanku dan memohon pengampunan atas dosa-dosaku. Aku percaya
kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Tolong aku dan
pimpin akuuntuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Engkau dalam kehidupan
baru yang engkau anugerahkan kepadaku.
Jika Anda sudah berdoa seperti di atas, minta Tuhan untuk menunjukkan gereja untuk Anda
kunjungi . Berbicara kepada Tuhan dalam doa secara teratur dan Tuhan akan berbicara
kepada Anda. Dengarkan suara Allah. Allah akan memimpin Anda. Dia mengasihimu dan
akan memeliharamu. Anda dapat mempercayai Dia. Dia tidak pernah gagal untuk setiap
orang yang percaya kepada-Nya. Allah adalah Allah yang baik. Dia dapat dipercayai. Anda
dapat bergantung kepada-Nya. Bawa setiap kebutuhanmu kepada-Nya. Dia
mempedulikanmu dan akan memberkatimu. Allah berkata, ‘ Aku tidak akan pernah
meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu’. Percayalah kepada Allah. Diberkatilah
engkau di dalam Yesus. Baca Alkitab secara teratur, dimulai dari kitab Yohanes.
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