CINTA KASIH
TUHAN KEPADAMU

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)

ohon jangan marah kepada kami karena memberi
anda renungan ini. Kami mencintai jiwa anda, dan
kami mau mengatakan kepada anda itu jika anda
tidak dilahirkan kembali, maka anda sedang dalam perjalanan
menuju tempat di mana anda akan terbakar selama-lamanya.
Lihatlah, ras manusia mulai ada ketika Tuhan menciptakan
laki-laki pertama, Adam. Adam diciptakan tanpa dosa, meski
begitu ia juga diciptakan dengan memiliki kemampuan untuk
mematuhi atau melanggar perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan
Adam untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik
dan jahat; karena begitu ia makan dari pohon itu, ia akan mati.
“Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia:
"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 2:16-17)
Adam melanggar perintah Tuhan dan memakan buah
larangan, dan pada saat ia makan itulah ia akan mati secara
spiritual. “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,
karena semua orang telah berbuat dosa.” (Roma 5:12) Alkitab
menyatakan disini bahwa karena Adam berdosa, semua orang
dilahirkan dengan sifat untuk berdosa. Jika anda tidak pernah
dilahirkan kembali, maka anda telah mati secara spiritual
terhadap Tuhan, sama halnya seperti Adam. Kalau anda terus
membiarkan keadaan seperti ini hingga maut menjemputmu
dari dunia ini, maka anda akan selamanya dibakar dalam api
neraka. “Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya
tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam
lautan api itu.” (Wahyu 20:15)

Yesus mengasihimu. Ia mengasihimu bahkan sebelum
anda dilahirkan di dunia ini. “Akan tetapi Allah menunjukkan
kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk
kita, ketika kita masih berdosa.” (Roma 5:8) Kasih Allah
kepadamu jauh lebih besar dari yang dipahami semua orang.
Dengan mengirimkan PutraNya, Yesus, ke dunia bagi
orang-orang berdosa, Ia mempersiapkan cara penyelamatan
untuk menghindarkan kau dan aku masuk api neraka. “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)
Yesus mati di kayu salib dan menumpahkan darahNya agar
kamu bisa selamat. “Tetapi Ia, setelah mempersembahkan
hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk
selama-lamanya di sebelah kanan Allah,” (Ibrani 10:12) Yesus
yang menebus semua itu ! Penyelamatan menantikan siapa
saja yang mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat. “Tetapi
semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya
menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam
nama-Nya;” (Yohanes 1:12)
Dengarkan apa kata Tuhan. “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) “Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan.” (Roma 10:13) Maukah kau menundukkan
kepala dan memohon Yesus untuk menyelamatkan jiwamu
sekarang juga ? Keputusan ada di tanganmu. “Jawab Agripa:
"Hampir-hampir saja kauyakinkan aku menjadi orang Kristen!"
(Kisah Para Rasul 26:28). Hampir tidak begitu cukup. Hampir

dapat mengirimmu keneraka. Mohonlah kepada Yesus hari
ini untuk menyelamatkan jiwamu.
Bila kau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan
Juruselamatmu, marilah kita panjatkan doa ini dengan
sepenuh hati: Ya Tuhan, aku mengaku aku adalah orang
berdosa, yang sedang menuju neraka. Aku sadari bahwa
aku takkan bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku bertobat
atas dosa-dosaku dan menyerahkan kepercayaanku atas
darah yang Kau tumpahkan bagiku di kayu salib untuk
menebus semua dosa-dosaku. Sekarang aku menerimaMu
sebagai Juruselamatku dan percaya bahwa Engkau akan
membawaku ke Surga. Terima kasih telah menyelamatkanku.
Amin.

Kalau anda telah menetapkan menerima Yesus Kristus
sebagai Juruselamatmu setelah membaca renungan ini,
silahkan menulis dan memberitau kami.
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