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Neraka atau Surga?
Andai kata sebelum membaca selebaran ini Anda telah 
meninggal, dimana kini Anda berada? Jika Anda 
katakan di surga, apa alasan Anda? Alkitab berkata 
dalam Roma 3:23 bahwa kita semua orang berdosa: 
"karena semua orang telah berbuat dosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Allah." Itu berarti bahwa kita 
semua telah berada jauh dari standar kesempurnaan 
yang dituntut Allah. Dari segi pikiran, perkataan, 
maupun perbuatan, kita semua berada di bawah 
standar yang seharusnya. Dalam Roma 6:23 Alkitab 
berkata, upah dosa ialah maut. Artinya, hukuman atas 
dosa adalah terpisah secara kekal dari Allah, dan 
berada dalam neraka. Kita sama sekali tidak 

mempunyai jalan atau cara untuk datang kepada Allah, 
tetapi Alkitab berkata dalam Roma 5:8 bahwa Allah 
begitu mengasihi kita sehingga memberi Anak-Nya, 
yakni Tuhan Yesus Kristus, mati bagi kita: "Akan tetapi 
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita 
masih berdosa.” Jadi, Yesus Kristus menanggung 
hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita 
karena dosa-dosa kita. Ia memikulnya, dan mati sebagai 
ganti kita. Tiga hari kemudian Ia bangkit kembali, 
membuktikan bahwa dosa dan maut sudah dikalahkan. 
Selain itu, kebangkitan tersebut menunjukkan Yesus 
Kristus bukan manusia biasa. Ia adalah Allah. Roma 
10:9 mengatakan bahwa Anda dapat diselamatkan jika 
percaya kepada Yesus Kristus: "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". Jadi, tidak ada yang lebih 
penting Anda lakukan sekarang ini daripada percaya 
bahwa untuk keselamatan Anda, Yesus Kristus sudah 
mengerjakan semuanya secara tuntas. Karena itu, 
berdoalah sekarang, katakan kepada Allah bahwa Anda 
percaya kepada Yesus Kristus. Contoh doa: Tuhan, 
saya sadar bahwa saya orang berdosa. Saya tahu 
bahwa saya layak dihukum dalam kematian kekal. 
Tetapi saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati 
menggantikan saya, dan Ia telah dibangkitkan dari 
kubur. Saya percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya 
Juru Selamat saya. Terima kasih dengan pengampunan 
dan kehidupan kekal yang kini saya miliki. Dalam nama 
Tuhan Yesus Kristus. Amin

Informasi lebih lanjut hubungi kami (lihat di balik).

Neraka atau Surga?
Andai kata sebelum membaca selebaran ini Anda telah 
meninggal, dimana kini Anda berada? Jika Anda 
katakan di surga, apa alasan Anda? Alkitab berkata 
dalam Roma 3:23 bahwa kita semua orang berdosa: 
"karena semua orang telah berbuat dosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Allah." Itu berarti bahwa kita 
semua telah berada jauh dari standar kesempurnaan 
yang dituntut Allah. Dari segi pikiran, perkataan, 
maupun perbuatan, kita semua berada di bawah 
standar yang seharusnya. Dalam Roma 6:23 Alkitab 
berkata, upah dosa ialah maut. Artinya, hukuman atas 
dosa adalah terpisah secara kekal dari Allah, dan 
berada dalam neraka. Kita sama sekali tidak 

mempunyai jalan atau cara untuk datang kepada Allah, 
tetapi Alkitab berkata dalam Roma 5:8 bahwa Allah 
begitu mengasihi kita sehingga memberi Anak-Nya, 
yakni Tuhan Yesus Kristus, mati bagi kita: "Akan tetapi 
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita 
masih berdosa.” Jadi, Yesus Kristus menanggung 
hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita 
karena dosa-dosa kita. Ia memikulnya, dan mati sebagai 
ganti kita. Tiga hari kemudian Ia bangkit kembali, 
membuktikan bahwa dosa dan maut sudah dikalahkan. 
Selain itu, kebangkitan tersebut menunjukkan Yesus 
Kristus bukan manusia biasa. Ia adalah Allah. Roma 
10:9 mengatakan bahwa Anda dapat diselamatkan jika 
percaya kepada Yesus Kristus: "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". Jadi, tidak ada yang lebih 
penting Anda lakukan sekarang ini daripada percaya 
bahwa untuk keselamatan Anda, Yesus Kristus sudah 
mengerjakan semuanya secara tuntas. Karena itu, 
berdoalah sekarang, katakan kepada Allah bahwa Anda 
percaya kepada Yesus Kristus. Contoh doa: Tuhan, 
saya sadar bahwa saya orang berdosa. Saya tahu 
bahwa saya layak dihukum dalam kematian kekal. 
Tetapi saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati 
menggantikan saya, dan Ia telah dibangkitkan dari 
kubur. Saya percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya 
Juru Selamat saya. Terima kasih dengan pengampunan 
dan kehidupan kekal yang kini saya miliki. Dalam nama 
Tuhan Yesus Kristus. Amin

Informasi lebih lanjut hubungi kami (lihat di balik).

Neraka atau Surga?
Andai kata sebelum membaca selebaran ini Anda telah 
meninggal, dimana kini Anda berada? Jika Anda 
katakan di surga, apa alasan Anda? Alkitab berkata 
dalam Roma 3:23 bahwa kita semua orang berdosa: 
"karena semua orang telah berbuat dosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Allah." Itu berarti bahwa kita 
semua telah berada jauh dari standar kesempurnaan 
yang dituntut Allah. Dari segi pikiran, perkataan, 
maupun perbuatan, kita semua berada di bawah 
standar yang seharusnya. Dalam Roma 6:23 Alkitab 
berkata, upah dosa ialah maut. Artinya, hukuman atas 
dosa adalah terpisah secara kekal dari Allah, dan 
berada dalam neraka. Kita sama sekali tidak 

mempunyai jalan atau cara untuk datang kepada Allah, 
tetapi Alkitab berkata dalam Roma 5:8 bahwa Allah 
begitu mengasihi kita sehingga memberi Anak-Nya, 
yakni Tuhan Yesus Kristus, mati bagi kita: "Akan tetapi 
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita 
masih berdosa.” Jadi, Yesus Kristus menanggung 
hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita 
karena dosa-dosa kita. Ia memikulnya, dan mati sebagai 
ganti kita. Tiga hari kemudian Ia bangkit kembali, 
membuktikan bahwa dosa dan maut sudah dikalahkan. 
Selain itu, kebangkitan tersebut menunjukkan Yesus 
Kristus bukan manusia biasa. Ia adalah Allah. Roma 
10:9 mengatakan bahwa Anda dapat diselamatkan jika 
percaya kepada Yesus Kristus: "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". Jadi, tidak ada yang lebih 
penting Anda lakukan sekarang ini daripada percaya 
bahwa untuk keselamatan Anda, Yesus Kristus sudah 
mengerjakan semuanya secara tuntas. Karena itu, 
berdoalah sekarang, katakan kepada Allah bahwa Anda 
percaya kepada Yesus Kristus. Contoh doa: Tuhan, 
saya sadar bahwa saya orang berdosa. Saya tahu 
bahwa saya layak dihukum dalam kematian kekal. 
Tetapi saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati 
menggantikan saya, dan Ia telah dibangkitkan dari 
kubur. Saya percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya 
Juru Selamat saya. Terima kasih dengan pengampunan 
dan kehidupan kekal yang kini saya miliki. Dalam nama 
Tuhan Yesus Kristus. Amin

Informasi lebih lanjut hubungi kami (lihat di balik).

Neraka atau Surga?
Andai kata sebelum membaca selebaran ini Anda telah 
meninggal, dimana kini Anda berada? Jika Anda 
katakan di surga, apa alasan Anda? Alkitab berkata 
dalam Roma 3:23 bahwa kita semua orang berdosa: 
"karena semua orang telah berbuat dosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Allah." Itu berarti bahwa kita 
semua telah berada jauh dari standar kesempurnaan 
yang dituntut Allah. Dari segi pikiran, perkataan, 
maupun perbuatan, kita semua berada di bawah 
standar yang seharusnya. Dalam Roma 6:23 Alkitab 
berkata, upah dosa ialah maut. Artinya, hukuman atas 
dosa adalah terpisah secara kekal dari Allah, dan 
berada dalam neraka. Kita sama sekali tidak 

mempunyai jalan atau cara untuk datang kepada Allah, 
tetapi Alkitab berkata dalam Roma 5:8 bahwa Allah 
begitu mengasihi kita sehingga memberi Anak-Nya, 
yakni Tuhan Yesus Kristus, mati bagi kita: "Akan tetapi 
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita 
masih berdosa.” Jadi, Yesus Kristus menanggung 
hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita 
karena dosa-dosa kita. Ia memikulnya, dan mati sebagai 
ganti kita. Tiga hari kemudian Ia bangkit kembali, 
membuktikan bahwa dosa dan maut sudah dikalahkan. 
Selain itu, kebangkitan tersebut menunjukkan Yesus 
Kristus bukan manusia biasa. Ia adalah Allah. Roma 
10:9 mengatakan bahwa Anda dapat diselamatkan jika 
percaya kepada Yesus Kristus: "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". Jadi, tidak ada yang lebih 
penting Anda lakukan sekarang ini daripada percaya 
bahwa untuk keselamatan Anda, Yesus Kristus sudah 
mengerjakan semuanya secara tuntas. Karena itu, 
berdoalah sekarang, katakan kepada Allah bahwa Anda 
percaya kepada Yesus Kristus. Contoh doa: Tuhan, 
saya sadar bahwa saya orang berdosa. Saya tahu 
bahwa saya layak dihukum dalam kematian kekal. 
Tetapi saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati 
menggantikan saya, dan Ia telah dibangkitkan dari 
kubur. Saya percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya 
Juru Selamat saya. Terima kasih dengan pengampunan 
dan kehidupan kekal yang kini saya miliki. Dalam nama 
Tuhan Yesus Kristus. Amin

Informasi lebih lanjut hubungi kami (lihat di balik).

Neraka atau Surga?
Andai kata sebelum membaca selebaran ini Anda telah 
meninggal, dimana kini Anda berada? Jika Anda 
katakan di surga, apa alasan Anda? Alkitab berkata 
dalam Roma 3:23 bahwa kita semua orang berdosa: 
"karena semua orang telah berbuat dosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Allah." Itu berarti bahwa kita 
semua telah berada jauh dari standar kesempurnaan 
yang dituntut Allah. Dari segi pikiran, perkataan, 
maupun perbuatan, kita semua berada di bawah 
standar yang seharusnya. Dalam Roma 6:23 Alkitab 
berkata, upah dosa ialah maut. Artinya, hukuman atas 
dosa adalah terpisah secara kekal dari Allah, dan 
berada dalam neraka. Kita sama sekali tidak 

mempunyai jalan atau cara untuk datang kepada Allah, 
tetapi Alkitab berkata dalam Roma 5:8 bahwa Allah 
begitu mengasihi kita sehingga memberi Anak-Nya, 
yakni Tuhan Yesus Kristus, mati bagi kita: "Akan tetapi 
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita 
masih berdosa.” Jadi, Yesus Kristus menanggung 
hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita 
karena dosa-dosa kita. Ia memikulnya, dan mati sebagai 
ganti kita. Tiga hari kemudian Ia bangkit kembali, 
membuktikan bahwa dosa dan maut sudah dikalahkan. 
Selain itu, kebangkitan tersebut menunjukkan Yesus 
Kristus bukan manusia biasa. Ia adalah Allah. Roma 
10:9 mengatakan bahwa Anda dapat diselamatkan jika 
percaya kepada Yesus Kristus: "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". Jadi, tidak ada yang lebih 
penting Anda lakukan sekarang ini daripada percaya 
bahwa untuk keselamatan Anda, Yesus Kristus sudah 
mengerjakan semuanya secara tuntas. Karena itu, 
berdoalah sekarang, katakan kepada Allah bahwa Anda 
percaya kepada Yesus Kristus. Contoh doa: Tuhan, 
saya sadar bahwa saya orang berdosa. Saya tahu 
bahwa saya layak dihukum dalam kematian kekal. 
Tetapi saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati 
menggantikan saya, dan Ia telah dibangkitkan dari 
kubur. Saya percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya 
Juru Selamat saya. Terima kasih dengan pengampunan 
dan kehidupan kekal yang kini saya miliki. Dalam nama 
Tuhan Yesus Kristus. Amin

Informasi lebih lanjut hubungi kami (lihat di balik).

Neraka atau Surga?
Andai kata sebelum membaca selebaran ini Anda telah 
meninggal, dimana kini Anda berada? Jika Anda 
katakan di surga, apa alasan Anda? Alkitab berkata 
dalam Roma 3:23 bahwa kita semua orang berdosa: 
"karena semua orang telah berbuat dosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Allah." Itu berarti bahwa kita 
semua telah berada jauh dari standar kesempurnaan 
yang dituntut Allah. Dari segi pikiran, perkataan, 
maupun perbuatan, kita semua berada di bawah 
standar yang seharusnya. Dalam Roma 6:23 Alkitab 
berkata, upah dosa ialah maut. Artinya, hukuman atas 
dosa adalah terpisah secara kekal dari Allah, dan 
berada dalam neraka. Kita sama sekali tidak 

mempunyai jalan atau cara untuk datang kepada Allah, 
tetapi Alkitab berkata dalam Roma 5:8 bahwa Allah 
begitu mengasihi kita sehingga memberi Anak-Nya, 
yakni Tuhan Yesus Kristus, mati bagi kita: "Akan tetapi 
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita 
masih berdosa.” Jadi, Yesus Kristus menanggung 
hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita 
karena dosa-dosa kita. Ia memikulnya, dan mati sebagai 
ganti kita. Tiga hari kemudian Ia bangkit kembali, 
membuktikan bahwa dosa dan maut sudah dikalahkan. 
Selain itu, kebangkitan tersebut menunjukkan Yesus 
Kristus bukan manusia biasa. Ia adalah Allah. Roma 
10:9 mengatakan bahwa Anda dapat diselamatkan jika 
percaya kepada Yesus Kristus: "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". Jadi, tidak ada yang lebih 
penting Anda lakukan sekarang ini daripada percaya 
bahwa untuk keselamatan Anda, Yesus Kristus sudah 
mengerjakan semuanya secara tuntas. Karena itu, 
berdoalah sekarang, katakan kepada Allah bahwa Anda 
percaya kepada Yesus Kristus. Contoh doa: Tuhan, 
saya sadar bahwa saya orang berdosa. Saya tahu 
bahwa saya layak dihukum dalam kematian kekal. 
Tetapi saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati 
menggantikan saya, dan Ia telah dibangkitkan dari 
kubur. Saya percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya 
Juru Selamat saya. Terima kasih dengan pengampunan 
dan kehidupan kekal yang kini saya miliki. Dalam nama 
Tuhan Yesus Kristus. Amin

Informasi lebih lanjut hubungi kami (lihat di balik).


	Page 1
	Page 2

