PERGI KE SURGA
PERGI KE SURGA Penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa:
“Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan
Allah,” dan “Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang
kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.”
Roma 3:23, 6:23.

HARAPAN
bagi yang tidak
BERPENGHARAPAN

PERGI KE SURGA Satu hal yang menguatkan bagi anda untuk
mengetahui bahwa:
“Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu…. Aku akan datang
kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku
berada, kamu pun berada.”
Yohanes 14:2
Tetapi
sekarang di
dalam
Kristus
Yesus
kamu, yang
dahulu
"jauh",
sudah
menjadi
"dekat" oleh
darah
Kristus

Efesus
2:13

PERGI KE SURGA Satu hal yang indah untuk mengetahui bahwa Yesus:
"Telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci," dan bahwa
"oleh kematian-Nya Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas
maut." Sekarang Tuhan menyatakan, "Dan Aku adalah Yang Hidup. Aku telah
mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang
segala kunci maut dan kerajaan maut."
1 Korintus 15:3, Ibrani 2:14, Wahyu 1:18.
PERGI KE SURGA
Perlu bagi Anda untuk mengetahui bahwa
keselamatan adalah karunia Allah yang cuma-cuma karena orang
berdosa yang bertobat:
"Diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah."
Tuhan Yesus Kristus berkata, "Akulah pintu; barang siapa masuk melalui Aku,
ia akan selamat."
Efesus 2:8, Yohanes 10:9.

ENTAH ANDA MEMILIKI ATAU TIDAK

COVID-19
Allah telah membuat satu jalan bagi Anda

UNTUK PERGI KE SURGA

ALLAH JUGA MENGATAKAN BAGAIMANA
ANDA DAPAT MENGALAHKAN SETAN
“Mereka
mengalahkan
dia…

oleh darah Anak
Domba …

oleh perkataan
kesaksian
mereka …
karena mereka
tidak mengasihi
nyawa mereka
sampai ke
dalam maut.”
Wahyu 12:11

Itu berarti bahwa adalah mungkin bagi Anda untuk
mengalahkan Iblis. Dia adalah musuh Allah yang
mendakwa Anda dengan dosa dan kegagalan
Anda. Setan ingin Anda berpikir bahwa tidak ada
harapan untuk pergi ke surga.
Itu berarti bahwa walaupun darah manusia lain
mengandung benih kematian, hanya darah Tuhan
Yesus Kristus yang tidak bercela. Darah-Nya telah
dicurahkan bagi dosa Anda. Jika Anda percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus, Setan tidak lagi dapat
mendakwa Anda, karena oleh darah Yesus anda
dibebaskan dari belenggu Setan.
Itu berarti Anda harus memberitahu seseorang
bahwa Anda telah memutuskan untuk menjadikan
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat
pribadi Anda.
Itu berarti bahwa karena Tuhan Yesus Kristus mati
bagi Anda, sekarang kasih Anda kepada-Nya lebih
besar dari kasih Anda kepada hidup. Katakan
kepada-Nya betapa Anda mengasihi Dia melalui
kata-kata Anda.

Apakah Anda memiliki masalah dalam menghadapi kematian atau
Covid-19, Tuhan, dalam kasih-Nya yang besar, mengundang Anda
untuk secara pribadi menerima Dia ke dalam hidup Anda.

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal.” Yohanes 3:16.
Untuk menanggapi kasih Allah, dan memiliki
kepastian akan hidup yang kekal, Anda perlu berdoa
kepada Allah dari hati Anda. Nasib kekekalan Anda
akan bergantung pada doa Anda yang sungguhsungguh sebagai tanggapan akan kasih Allah yang
ajaib. Anda diminta untuk berdoa dengan doayang
sama saat ini juga.

DOA SAYA
Allah yang Mahakuasa, saya sujud dihadapan-Mu dan
mengaku bahwa saya adalah seorang berdosa. Saya
patut mati karena dosa saya. Terima kasih bahwa Engkau
telah mengutus Yesus untuk mati di salib sebagai
pengganti saya. Sekarang, saya bertobat dari dosa saya
dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
Juruselamat saya. Ampunilah saya dan bersihkanlah hati
dan hidup saya. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang
mulia, saya menyangkali setiap ikatan yang pernah saya
berikan kepada Setan. Sekarang saya mengundang
Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati dan hidup saya
dan penuhi saya dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan
bahwa saya telah diampuni. Terima kasih Tuhan bahwa
saya dilahirkan baru dan satu hari kelak saya akan tinggal
bersama-Mu di surga. Amin.
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