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Yesus Kristus

7 langkah untuk menerima
Yesus Kristus






B anyak orang memerlukan panduan ringkas
untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus
S ang Juruselamat ke dalam hidup mereka.
B uku ringkas ini dimaksudkan sebagai
panduan bagi mereka yang ingin bertobat.
C atatan: Jika anda bimbang akan apa yang
mesti dilakukan, silakan berdoa kepada
B apa di surga untuk mohon bimbingan. D ia
akan menjawab doamu.
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Akui
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Akui bahwa kamu telah melakukan banyak
kesalahan dan dos a s elama ini.
S emua kesalahan dan dos a itu tidak berkenan di
hadapan Allah B apa di s urga, dan kamu s eharus nya
dihukum karena kes alahan-kes alahan ters ebut.
Namun karena B apa di surga s angat mengas ihimu,
Ia memberikan kepadamu hari ini untuk mengakui
dosa dan bertobat, dan untuk memperoleh
pengampunan dos a bagi orang yang percaya
kepada AnakNya yang tunggal, Yes us Kris tus S ang
Juruselamat. (R oma 5:8)
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Tulis
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Ambillah selembar kertas dan sebuah pen
atau pinsil.
Tuliskanlah semua kesalahan dan dosamu di
atas kertas tersebut.
Ingat-ingatlah sejauh mungkin kesalahanmu.
“S ebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah...”
E fesus 2:8
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Berdoa

3

B erdoalah kepada B apamu yang di s urga:
“B apa di surga, hambaM u … .. (s ebutlah namamu)
menghadap kepada B apa untuk bertobat dan
mengakui semua kes alahan dan dosa hambaM u.
Kami berhenti melakukan s emua kes alahan dan dos a
kami. Kami menerima Yes us Kris tus s ebagai
Juruselamat pribadi kami mulai s aat ini untuk s elamalamanya. Kami mengucap s yukur, R oh Kudus telah
membimbing dan menolong hari ini. D alam nama
P utraM u yang Tunggal Yes us Kris tus , Jurus elamat
kami, kami berdoa. Amin.”
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Yakinilah






Yakinilah bahwa kini kamu telah
diterima kembali menjadi anak B apa
di surga, karena kamu percaya
kepada Yesus Kristus P utraNya yang
Tunggal. B aca Yoh. 3:16
P erbaiki tingkahlakumu dan jangan
ulangi lagi semua kes alahan dan
dosamu. Tidak ada pengampunan
bagi orang yang sengaja terus hidup
dalam dosa.
Nyatakanlah kasih B apa di surga
dalam hidupmu. (M atius 22:37-40)

4
“Karena begitu
besar kasih Allah
akan dunia ini,
sehingga Ia telah
mengaruniakan
AnakNya yang
tunggal, supaya
setiap orang yang
percaya kepadaNya
tidak binasa,
melainkan beroleh
hidup yang kekal.”
(Yoh. 3:16)
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Mulai baca Alkitab
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M ulai baca Alkitab secara teratur, kamu
dapat mulai dari Injil M atius.
Ikutilah kelas pemahaman Alkitab secara
teratur di gereja terdekat.
M ohon bimbingan dari penatua atau P endeta
di gerejamu.
B erdoa menurut D oa B apa kami (lihat
halaman akhir).
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Ceritakanlah
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C eritakanlah mengenai apa yang telah
dilakukan oleh Yesus Kristus dalam
hidupmu.
Jadilah saksi Kristus yang hidup bagi
orang-orang di sekelilingmu. (M at. 5:13)
Jangan biarkan keluargamu dan sahabatsahabatmu tidak mendengar mengenai
Yesus Kristus. M ereka juga ingin
mendengar Kabar B aik sepertimu.
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Ajarkanlah
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Jika di antara keluarga dan teman-temanmu
ada yang ingin bertobat setelah mendengar
kesaksian kamu, ajarkanlah kepada mereka
dengan cara yang sama sebagaimana yang
telah kamu pelajari di sini.
P erbanyak buku panduan ini dan berikan
kepada mereka.
Undanglah mereka ke pertemuan,
persekutuan dan ibadah di gerejamu.
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Langkah selanjutnya
Ucapkan P engakuan Iman R asuli dan
P engakuan Iman Nicea dalam ibadah di
gereja (terdekat).
 B erikan dirimu dibaptis (baptism: wash
away your sins).
 Jadikan sekalian bangsa murid-murid
Yesus Kristus S ang Juruselamat.
 B eritakan Kabar B aik Injil Yesus Kristus
di lingkungan sekitarmu.
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Jika ada pertanyaan
C atatan: Jika kamu bimbang apa yang
mesti dilakukan, silakan berdoa kepada
B apa di surga untuk mohon bimbingan.
D ia akan menjawab doamu.
- M ohon bimbingan dan pertolongan R oh
Kudus setiap pagi, tanyakan apa yang
mesti kamu kerjakan dalam hidupmu.
B apa di surga mengasihimu.
- Kunjungi: www.esnips.com/web/RepentanceGuide
-
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doa Bapa kami









Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah KerajaanMu, jadilah kehendakMu, di bumi
seperti di surga.
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 pada Yang Jahat.
[Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan, dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin]
(Mat. 6:9-13)
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