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1. Bagian 1 - Tentang Penulis dan Pendahuluan 
 
Info : TEKS-TEKS YANG TEPAT PEDOMAN BAGI PARA PEKERJA KRISTEN 
Materi ini berisi ayat-ayat yang baik sekali untuk pelayan-pelayan Kristen yang ingin mempelajari Alkitab lebih dalam. 
Dalam materi ini anda akan menemukan teks-teks yang tepat untuk mereka yang sedang membutuhkan jawaban 
dalam permasalahannya atau juga mungkin pelayan sendiri yang harus mengalami permasalahan. Materi ini juga 
bisa digunakan sebagai Apologet dalam menghadapi beberapa aliran yang bertentangan dengan ajaran "Injili". 
Dalam versi Elektronik anda bisa langsung menyorot pada topik yang ada dan anda akan masuk ke ayat-ayat yang 
anda kehendaki. Gunakan kursor dan ENTER untuk menemukan ayat yang anda inginkan dan gunakan Esc untuk 
kembali. 
 

 
-YLSA- 
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Versi Buku 
 
* VERSI BUKU (TINTA - KERTAS) * 
JUDUL ASLI      : The Best Texts For Personal Work And Soul-Winning 
JUDUL           : Teks-Teks Pedoman yang Tepat bagi Pekerja Kristen 
PENULIS         : R.A. Torrey 
DITERJEMAHKAN   : Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) 
 
* VERSI ELEKTRONIK (SABDA) * 
JUDUL           : Teks-Teks Pedoman yang Tepat bagi Pekerja Kristen 
DIPROSES OLEH   : Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) 
DESKRIPSI  : Materi ini berisi tentang ayat-ayat penting yang bisa digunakan sebagai senjata rohani dalam   

memenangkan jiwa bagi Tuhan, juga merupakan kumpulan ayat yang bisa digunakan sebagai 
"apologet" untuk menghadapi aliran-aliran sesat dalam kehidupan kekristenan. 

 
PERHATIAN! 
Pemegang Hak Cipta utama bahan ini adalah Yayasan Lembaga SABDA. YLSA memproses teks bahan ini ke dalam 
VERSI ELEKTRONIK untuk digunakan dalam program SABDA/OLB. Pengguna program SABDA dilarang mengutip, 
menerbitkan kembali atau memperbanyak sebagian ataupun seluruh teks bahan ini dalam bentuk dan cara apapun 
juga untuk tujuan komersil tanpa ijin tertulis dari pemegang Hak Cipta bahan ini. 
 
 

 
- YLSA -  

 
  



5 
 

Pra: Teks-Teks Yang Tepat Pedoman Bagi Para Pekerja 
Kristen 

 
DR. R.A. TORREY 
Oleh banyak orang, selama hidupnya, Dr. Torrey dianggap sebagai tokoh yang paling bagus dalam membahas 
masalah bagaimana memenangkan jiwa, pengajaran Alkitab dan latihan bagi para pekerja Kristen. Ia dipilih oleh D.L. 
Moody sebagai Pengawas Moody Bible Institute, tempat di mana ia menyusun kurikulum Institut Alkitab dan 
menjadikan Moody Institute sebagai model bagi Institut Alkitab yang ada di seluruh dunia. Ia juga seorang pendeta 
dari Moody Memorial Church, Chicago. Kursus-kursus/pelajaran-pelajaran yang ia berikan tentang bagaimana 
memenangkan jiwa dan metode praktisnya cocok bagi kehidupan ribuan pekerja kristen. Kemudian ia menjadi 
pendiri Institut Alkitab Los Angeles, yang sekarang bernama Biola College. Pada waktu yang bersamaan ia menjadi 
pendeta the Great Church of the Open Door di Los Angeles. 
Tetapi sebenarnya, Dr. Torrey adalah seorang penginjil. Setelah meninggalnya Moody, Dr. Torrey dan Charles M. 
Alexander menyelenggarakan kampanye terbesar di Amerika dan kemudian mengadakan perjalanan keliling dunia 
untuk memenangkan ratusan ribu jiwa dalam kampanye besar di Australia, New Zealand, kepulauan Inggris dan 
ladang-ladang misi di Asia Timur. 
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Pendahuluan 
 
Materi ini disiapkan untuk menanggapi permintaan dari seseorang yang dapat dikatakan berada di posisi yang baik 
untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh para pekerja Kristen sebagaimana yang diinginkan oleh setiap orang di 
Amerika. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti buku yang lebih besar, yang berjudul How to Bring Men to 
Christ (Bagaimana Membawa Orang kepada Kristus). Setiap orang yang ingin mendapatkan petunjuk yang lebih jelas 
dan terinci dalam penggunaan Ayat-ayat Alkitab dapat membaca buku ini, sedangkan mereka yang ingin 
mendapatkan informasi tentang bagaimana memenangkan jiwa secara umum dipersilahkan membaca buku yang 
lebih besar. Dalam beberapa hal, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para pekerja kristen yang sudah 
berpengalaman mungkin berbeda dengan "the Best Texts" (teks terbaik) di dalam buku ini, tetapi ayat-ayat yang 
dikutip dalam buku ini adalah ayat-ayat yang telah diakui kecocokannya melalui penyelidikan dan pengalaman 
pengarang. 
Di Alkitab terdapat obat-obatan bagi setiap jiwa yang menderita karena dosa, tetapi setiap jiwa tidak membutuhkan 
obat yang sama. Buku ini berusaha menyusun pengobatan/perbaikan berdasarkan penyakit-penyakit yang ada. 
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2. Bagian 2 - Teks-Teks yang Tepat bagi Para Pekerja 
Kristen  

 
A. Orang-orang Dingin yang tidak Peduli dengan Kebutuhan Rohani dan Merasa tidak Memerlukan Kristus (1-3) 
B. Mereka yang Ingin Tahu Bagaimana Bisa Diselamatkan (1-4) 
C. Mereka yang Menghadapi Kesulitan-kesulitan untuk Menerima Keselamatan (1-22) 
D. Mereka yang Memiliki Harapan Palsu (1-5) 
E. Mereka yang Merasa Kurang Yakin 
F. Orang yang Murtad (1-2) 
G. Orang yang Skeptik/Tidak Percaya (1-5) 
H. Mereka yang Ingin Menunda Keputusan 
I. Mereka yang Percaya bahwa Keselamatan dapat Diperoleh Melalui Perbuatan 
J. Orang Yahudi 
K. Penganut Paham Spiritualisme 
L. Penganut Saksi Yehovah (1-6) 
M. Penganut Mormon (1-5) 
N. Mereka yang Terlibat dalam Okultisme (1-3) 
O. Orang-orang Kristen yang Membutuhkan Pertolongan (1-9) 

 
A. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI ORANG-ORANG YANG DINGIN YANG TIDAK PEDULI DENGAN KEBUTUHAN 

ROHANI, YANG MERASA TIDAK MEMERLUKAN KRISTUS 
1. Fakta akan besarnya dosa kita 

• Rm 3:22-23 
(3:22) yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab 
tidak ada perbedaan. 
(3:23) Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, 

• 1Yoh 1:8,10 
(1:8) Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran 
tidak ada di dalam kita. 
(1:10) Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi 
pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 

• Mat 22:37-38 
(22:37) Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 
(22:38) Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 

• Mzm 130:3 
(130:3) Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat 
tahan? 
 

2. Akibat-akibat dari dosa dan ketidakpercayaan 
• Yes 57:20-21 

(57:20) Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap 
tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. 
(57:21) Tiada damai bagi orang-orang fasik itu," firman Allahku. 

• Yoh 8:34 
(8:34) Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat 
dosa, adalah hamba dosa. 

• Gal 3:10 
(3:10) Karena semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Sebab 
ada tertulis: "Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab 
hukum Taurat." 
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• Yoh 3:36 
(3:36) Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat 
kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." 

• Ibr 11:6 
(11:6) Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling 
kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang 
sungguh-sungguh mencari Dia. 

• Yoh 3:18 
(3:18) Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah 
berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 

• Rm 6:23 
(6:23) Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, 
Tuhan kita. 

• 2Tes 1:7-9 
(1:7) dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada 
waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat-
Nya, dalam kuasa-Nya, di dalam api yang bernyala-nyala, 
(1:8) dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak 
mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. 
(1:9) Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan 
dan dari kemuliaan kekuatan-Nya, 

• Yoh 8:24 
(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." 

• Yoh 8:21 
(8:21) Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku 
tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." 

• Why 21:8 
(21:8) Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang 
pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua 
pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan 
belerang; inilah kematian yang kedua." 

• Ibr 10:28-29 
(10:28) Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas 
keterangan dua atau tiga orang saksi. 
(10:29) Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak Anak 
Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina Roh kasih 
karunia? 
 

3. Kasih Allah kepada kita 
• Yoh 3:16 

(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. 

• Rm 5:6,8 
(5:6) Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu 
yang ditentukan oleh Allah. 
(5:8) Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk 
kita, ketika kita masih berdosa. 

• Yes 53:5,6 
(53:5) Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan 
kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-
bilurnya kita menjadi sembuh. 
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(53:6) Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi 
TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 

• Luk 22:44 
(22:44) Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti titik-
titik darah yang bertetesan ke tanah. 

• Mat 27:46 
(27:46) Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: 
Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? 

• Gal 3:13 
(3:13) Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, 
sebab ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" 

• 1Ptr 1:18-19 
(1:18) Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi 
dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 
(1:19) melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak 
domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 

• 1Ptr 2:24 
(2:24) Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah 
mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. 

 
B. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI MEREKA YANG INGIN TAHU BAGAIMANA MEREKA BISA DISELAMATKAN 
1. Dosa kita dan Menyelamatkan kita dari hukuman dosa 

• Yes 53:6 
(53:6) Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi 
TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 

• 1Ptr 2:24 
(2:24) Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah 
mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. 

• 2Kor 3:13  
(3:13) tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan 
melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. 

• 1Yoh 4:10 
(4:10) Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita 
dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 

• 1Yoh 2:2 
(2:2) Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga 
untuk dosa seluruh dunia. 

• Kol 1:19-20 
(1:19) Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, 
(1:20) dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, 
maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 

• Ef 1:7 
(1:7) Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, 
menurut kekayaan kasih karunia-Nya, 

• Rm 5:6-11 
(5:6) Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu 
yang ditentukan oleh Allah. 
(5:7) Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar--tetapi mungkin untuk orang 
yang baik ada orang yang berani mati--. 
(5:8) Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk 
kita, ketika kita masih berdosa. 
(5:9) Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan 
diselamatkan dari murka Allah. 
(5:10) Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, 
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lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya! 
(5:11) Dan bukan hanya itu saja! Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, 
sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. 
 

2. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang sudah Bangkit dan mengalahkan kuasa dosa. 
• 1Kor 15:1-4 

(15:1) Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan 
kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 
(15:2) Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah 
kuberitakan kepadamu--kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 
(15:3) Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima 
sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, 
(15:4) bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai 
dengan Kitab Suci; 

• Mat 28:18,20 
(28:18) Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan 
di bumi. 
(28:20) dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan 
ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 

• Mat 1:21 
(1:21) Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang 
akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." 

• Rm 7:20,21,23-25 
(7:20) Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang 
memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 
(7:21) Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu 
ada padaku. 
(7:23) tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan 
hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-
anggota tubuhku. 
(7:24) Aku, manusia celaka! Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 
(7:25) Syukur kepada Allah! oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. (7-26) Jadi dengan akal budiku aku 
melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. 

• Yud 1:24-25 
(1:24) Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu 
dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, 
(1:25) Allah yang esa, Juruselamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, 
kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. 
Amin. 

• Yes 41:10,13 
(41:10) janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan 
kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
(41:13) Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu: 
"Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau." 

• 1Ptr 1:5 
(1:5) Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu 
menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 

• Flp 4:13 
(4:13) Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 

 
3. Yesus Kristus adalah Pendoa Syafaat bagi kita. 

• 1Yoh 2:1 
(2:1) Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun 
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jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang 
adil. 

• Rm 8:34 
(8:34) Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di 
sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita? 

• Ibr 7:25 
(7:25) Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia 
datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka. 
 

4. Yesus Kristus akan menjadi Juruselamat dan Pendoa Syafaat yang akan mengalahkan kuasa dosa kita apabila 
kita menerima dan percaya kepadaNya dan mengakui di hadapan dunia bahwa Yesus Kristus adalah 
Juruselamat dan Pendoa Syafaat kita. 

• Yoh 1:12 
(1:12) Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, 
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 

• Kis 16:31 
(16:31) Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau 
dan seisi rumahmu." 

• Yoh 3:16 
(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. 

• Yes 45:21-22 
(45:21) Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka berunding bersama-sama: 
Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, dan memberitahukannya dari sejak 
dahulu? Bukankah Aku, TUHAN? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain dari pada-Ku! Allah yang 
adil dan Juruselamat, tidak ada yang lain kecuali Aku! 
(45:22) Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! Sebab 
Akulah Allah dan tidak ada yang lain. 

• Rm 10:9-10 
(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. 
(10:10) Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan 
diselamatkan. 

• Yoh 3:36 
(3:36) Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat 
kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." 

• Kis 10:43 
(10:43) Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia akan 
mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya." 

• Kis 13:39 
(13:39) Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, 
yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. 

 
C. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI MEREKA YANG MENGHADAPI KESULITAN-KESULITAN UNTUK MENERIMA 
KESELAMATAN 
1. "Dosaku terlalu besar" 

• 1Tim 1:15 
(1:15) Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya: "Kristus Yesus datang ke dunia untuk 
menyelamatkan orang berdosa," dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 

• Rm 5:6,8 
(5:6) Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu 
yang ditentukan oleh Allah. 
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(5:8) Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk 
kita, ketika kita masih berdosa. 

• Yes 1:18 
(1:18) Marilah, baiklah kita berperkara! --firman TUHAN--Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, 
akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi 
putih seperti bulu domba. 

• Yoh 3:16 
(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. 

• Kis 10:43 
(10:43) Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia akan 
mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya." 

• Luk 19:10 
(19:10) Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." 

• Yoh 6:37 
(6:37) Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang 
kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang. 

 
2. "Hatiku terlalu keras" 

• Yeh 36:26-27 
(36:26) Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan 
menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. 
(36:27) Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut 
segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. 
 

3. "Saya harus menjadi orang yang lebih baik sebelum menjadi orang Kristen" 
• Mat 9:12-13 

(9:12) Yesus mendengarnya dan berkata: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang 
sakit. 
(9:13) Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan 
persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." 

• Luk 15:18,20-24 
(15:18) Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa 
terhadap sorga dan terhadap bapa, 
(15:20) Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah 
melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu 
merangkul dan mencium dia. 
(15:21) Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku 
tidak layak lagi disebutkan anak bapa. 
(15:22) Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, 
pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 
(15:23) Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan 
bersukacita. 
(15:24) Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. 
Maka mulailah mereka bersukaria. 

• Luk 18:10-14 
(18:10) "Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain 
pemungut cukai. 
(18:11) Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur 
kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, 
bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini; 
(18:12) aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. 
(18:13) Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, 
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melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 
(18:14) Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah 
dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan." 

• Yes 44:22 
(44:22) Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan 
segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau! 
 

4. "Saya takut tidak dapat bertahan"; atau "Kalau saya mencoba, saya takut gagal" 
• Yoh 10:28-29 

(10:28) dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa 
sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. 
(10:29) Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan 
seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 

• Yes 41:10,13 
(41:10) janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan 
kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
(41:13) Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu: 
"Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau." 

• 1Ptr 1:5 
(1:5) Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu 
menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 

• 2Tim 1:12 
(1:12) Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu; karena aku tahu kepada 
siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan-
Nya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 

• Yud 1:24-25 
(1:24) Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu 
dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, 
(1:25) Allah yang esa, Juruselamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, 
kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. 
Amin. 

• 2Taw 32:7-8 
(32:7) "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Janganlah takut dan terkejut terhadap raja Asyur serta 
seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak dari pada yang 
menyertai dia. 
(32:8) Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah TUHAN, Allah 
kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita." Oleh kata-kata Hizkia, raja Yehuda itu, 
rakyat mendapat kepercayaannya kembali. 

• 2Tes 3:3 
(3:3) Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang 
jahat. 

• Rm 14:4 
(14:4) Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah 
ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa 
menjaga dia terus berdiri. 

• 1Kor 10:13 
(10:13) Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak 
melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, 
sehingga kamu dapat menanggungnya. 
 
 



14 
 

5. "Tetapi saya terlalu lemah." 
• 2Kor 12:9-10 

(12:9) Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam 
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas 
kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 
(12:10) Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di 
dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 

• Flp 4:13 
(4:13) Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 

• 1Kor 10:13 
(10:13) Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak 
melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, 
sehingga kamu dapat menanggungnya. 
 

6. "Saya telah mencoba sebelumnya dan gagal." 
• Luk 22:31-32 

(22:31) Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, 
(22:32) tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau 
engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." 

• Rm 8:3-4 
(8:3) Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah 
dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, yang serupa dengan 
daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, 
(8:4) supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi 
menurut Roh. 

• Yes 40:29-31 
(40:29) Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada 
berdaya. 
(40:30) Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, 
(40:31) tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 

• Mzm 119:11 
(119:11) Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. 

• 1Yoh 5:4 
(5:4) sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang 
mengalahkan dunia: iman kita. 

• 1Ptr 5:6-10 
(5:6) Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-
Nya pada waktunya. 
(5:7) Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. 
(5:8) Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang 
mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 
(5:9) Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh 
dunia menanggung penderitaan yang sama. 
(5:10) Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada 
kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, 
sesudah kamu menderita seketika lamanya. 
 

7. "Saya tdk dapat menghentikan kebiasaan buruk saya." 
a.  Anda harus menghentikannya. 

• Gal 6:7-8 
(6:7) Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, 
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itu juga yang akan dituainya. 
(6:8) Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, 
tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. 
 

b.  Anda dapat menghentikannya. 
• Flp 4:13 

(4:13) Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 
• Yoh 8:36 

(8:36) Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamupun benar-benar merdeka." 
• 1Kor 15:1-4 

(15:1) Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan 
kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 
(15:2) Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah 
kuberitakan kepadamu--kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 
(15:3) Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima 
sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, 
(15:4) bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai 
dengan Kitab Suci; 
 

8. "Saya akan dianiaya jika menjadi orang Kristen.” 
• 2Tim 3:12 

(3:12) Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita 
aniaya, 

• Mat 5:10-12 
(5:10) Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya 
Kerajaan Sorga. 
(5:11) Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan 
segala yang jahat. 
(5:12) Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah 
dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." 

• Mrk 8:35,38 
(8:35) Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi 
barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. 
(8:38) Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku di tengah-tengah angkatan 
yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusiapun akan malu karena orang itu apabila Ia datang 
kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus." 

• Rm 8:18 
(8:18) Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan 
kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 

• Kis 14:22 
(14:22) Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya 
mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita 
harus mengalami banyak sengsara. 

• Kis 5:40-41 
(5:40) Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar 
dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. 
(5:41) Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah 
dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Nama Yesus. 

• 2Tim 2:12 
(2:12) jika kita bertekun, kitapun akan ikut memerintah dengan Dia; jika kita menyangkal Dia, Diapun 
akan menyangkal kita; 

• Ibr 12:2-3 
(12:2) Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita 
dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 
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kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di 
sebelah kanan takhta Allah. 
(12:3) Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-
Nya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 

• 1Ptr 2:20-21 
(2:20) Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? 
Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia 
pada Allah. 
(2:21) Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristuspun telah menderita untuk kamu dan telah 
meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. 
 

9. "Ini akan mengacaukan bisnis saya,"; atau "Saya akan kehilangan kedudukan/status." 
• Mrk 8:36 

(8:36) Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. 
• Mat 6:33 

(6:33) Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan 
ditambahkan kepadamu. 
 

10. "Terlalu banyak yang harus dikorbankan." 
• Mrk 8:36 

(8:36) Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. 
• Mzm 84:11 

(84:11) (84-12) Sebab TUHAN Allah adalah matahari dan perisai; kasih dan kemuliaan Ia berikan; Ia 
tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. 

• Rm 8:32 
(8:32) Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita 
semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama 
dengan Dia? 

• 1Yoh 2:15-17 
(2:15) Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi 
dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 
(2:16) Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta 
keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 
(2:17) Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak 
Allah tetap hidup selama-lamanya. 

• Ibr 11:24-26 
(11:24) Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak puteri Firaun, 
(11:25) karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah dari pada untuk sementara 
menikmati kesenangan dari dosa. 
(11:26) Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari pada 
semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 

• Luk 12:16-21 
(12:16) Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: "Ada seorang 
kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 
(12:17) Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai 
tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 
(12:18) Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku akan merombak lumbung-lumbungku dan 
aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan 
barang-barangku. 
(12:19) Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun 
untuk bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah! 
(12:20) Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan 
diambil dari padamu, dan apa yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 
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(12:21) Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia 
tidak kaya di hadapan Allah." 

• Flp 3:7-8 
(3:7) Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 
(3:8) Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih 
mulia dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan 
menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, 
 

11. "Kehidupan orang Kristen terlalu sulit." 
• Mat 11:30 

(11:30) Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Kupun ringan." 
• Ams 3:17 

(3:17) Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 
• Ams 13:15 

(13:15) Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat 
mencelakakan mereka. 
 

12. "Saya takut diejek." 
• Ams 29:25 

(29:25) Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada TUHAN, dilindungi. 
• Mrk 8:38 

(8:38) Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku di tengah-tengah angkatan 
yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusiapun akan malu karena orang itu apabila Ia datang 
kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus." 
 

13. "Saya akan kehilangan teman-teman saya." 
• Ams 13:20 

(13:20) Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal 
menjadi malang. 

• Mzm 1:1-2 
(1:1) Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan 
orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, 
(1:2) tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan 
malam. 

• 1Yoh 1:3 
(1:3) Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, 
supaya kamupun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan 
dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus. 

• Yak 4:4 
(4:4) Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan 
dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia 
menjadikan dirinya musuh Allah. 
 

14. "Perasaan saya terlalu dingin." 
a. "Suka Cita yang dinyatakan oleh orang Kristen" 

• Gal 5:22 
(5:22) Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan, 

• Kis 5:32 
(5:32) Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah 
kepada semua orang yang mentaati Dia." 

• 1Ptr 1:8 
(1:8) Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada 
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Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan 
yang tidak terkatakan, 

• Mat 10:32 
(10:32) Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan 
Bapa-Ku yang di sorga. 

• Ef 1:13 
(1:13) Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil 
keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, 
yang dijanjikan-Nya itu. 

• Rm 10:10 
(10:10) Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan 
diselamatkan. 
 

b. "Penderitaan karena dosa" 
a) Gunakan ayat-ayat bagi orang yang tidak peduli dengan kebutuhan rohani dan tidak mau menerima 

Kristus 
 

b) Tunjukkan bahwa ini bukan sekedar perasaan bersalah karena dosa, tetapi meninggalkan dosa dan 
menerima Kristus sebagaimana yang dituntut oleh Allah. 
• Yes 55:7 

(55:7) Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; 
baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab 
Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. 

• Yoh 1:12 
(1:12) Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak 
Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 

• Kis 16:31 
(16:31) Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, 
engkau dan seisi rumahmu." 

 
15. "Saya telah mencari Kristus, tetapi tidak dapat menemukan Dia." 

• Yer 29:13 
(29:13) apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku 
dengan segenap hati, 

• Luk 15:3-10 
(15:3) Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: 
(15:4) "Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan 
seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan 
pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? 
(15:5) Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, 
(15:6) dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta 
berkata kepada mereka: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu 
telah kutemukan. 
(15:7) Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa 
yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak 
memerlukan pertobatan." 
(15:8) "Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia kehilangan satu di 
antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia 
menemukannya? 
(15:9) Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya 
serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah 
kutemukan. 
(15:10) Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah 
karena satu orang berdosa yang bertobat." 
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• Luk 19:10 
(19:10) Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." 

 
16. "Saya berdosa dan jauh dari anugerah Allah"; atau "Allah tidak akan menerima saya." 

• Yoh 6:37 
(6:37) Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang 
kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang. 

• Rm 10:13 
(10:13) Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. 

• 2Taw 33:1-13 
(33:1) Manasye berumur dua belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh lima tahun 
lamanya ia memerintah di Yerusalem. 
(33:2) Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa 
yang telah dihalaukan TUHAN dari depan orang Israel. 
(33:3) Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya; ia 
membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud 
menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. 
(33:4) Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah TUHAN, walaupun sehubungan dengan rumah itu 
TUHAN telah berfirman: "Di Yerusalem nama-Ku akan tinggal untuk selama-lamanya!" 
(33:5) Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah 
TUHAN. 
(33:6) Bahkan, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben-Hinom; 
ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil 
roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata TUHAN, sehingga ia menimbulkan sakit hati-
Nya. 
(33:7) Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah 
telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya: "Dalam rumah ini dan di Yerusalem, 
yang telah Kupilih dari antara segala suku Israel, Aku akan menaruh nama-Ku untuk selama-lamanya! 
(33:8) Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak ke luar dari tanah yang telah Kutentukan 
untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah Kuperintahkan 
kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan." 
(33:9) Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan 
yang jahat lebih dari pada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan TUHAN dari depan orang Israel. 
(33:10) Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak 
menghiraukannya. 
(33:11) Oleh sebab itu TUHAN mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara raja Asyur 
yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan 
membawanya ke Babel. 
(33:12) Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati TUHAN, Allahnya; ia sangat 
merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, 
(33:13) dan berdoa kepada-Nya. Maka TUHAN mengabulkan doanya, dan mendengarkan 
permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai 
raja. Dan Manasye mengakui, bahwa TUHAN itu Allah. 

 
17. "Saya telah melakukan dosa yang tidak terampuni." Tunjukkan dosa apa yang tak dapat diampuni: 

• Mat 12:31-32 
(12:31) Sebab itu Aku berkata kepadamu: Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat 
terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. 
(12:32) Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi 
jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan 
datangpun tidak. 

• Ibr 6:4-6 
(6:4) Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan 
yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, 
(6:5) dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, 
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(6:6) namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka 
bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka dan menghina-Nya di muka 
umum. 
 

Ini menjelaskan  tentang seseorang yang "berpaling",yaitu, menjadi orang yang murtad, meninggalkan 
Kekristenan, dan kembali kepada Yudaisme; bukan semata-mata jatuh ke dalam dosa, tetapi bahkan dosa 
yang dalam, seperti kata Petrus. Kemudian gunakan ayat-ayat di bawah nomor 16 
(16:1) Adapun Sarai, isteri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, 
Hagar namanya. 
(16:2) Berkatalah Sarai kepada Abram: "Engkau tahu, TUHAN tidak memberi aku melahirkan anak. Karena 
itu baiklah hampiri hambaku itu; mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram 
mendengarkan perkataan Sarai. 
(16:3) Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, --yakni ketika Abram telah 
sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan--,lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi 
isterinya. 
(16:4) Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu, bahwa ia 
mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. 
(16:5) Lalu berkatalah Sarai kepada Abram: "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu; 
akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu, bahwa ia mengandung, ia 
memandang rendah akan aku; TUHAN kiranya yang menjadi Hakim antara aku dan engkau." 
(16:6) Kata Abram kepada Sarai: "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu; perbuatlah kepadanya apa yang 
kaupandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. 
(16:7) Lalu Malaikat TUHAN menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di 
jalan ke Syur. 
(16:8) Katanya: "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu?" Jawabnya: "Aku 
lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." 
(16:9) Lalu kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas 
di bawah kekuasaannya." 
(16:10) Lagi kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, 
sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." 
(16:11) Selanjutnya kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Engkau mengandung dan akan melahirkan 
seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismael, sebab TUHAN telah mendengar tentang penindasan 
atasmu itu. 
(16:12) Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu; tangannya akan 
melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan 
menentang semua saudaranya." 
(16:13) Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: 
"Engkaulah El-Roi." Sebab katanya: "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" 
(16:14) Sebab itu sumur tadi disebutkan orang: sumur Lahai-Roi; letaknya antara Kadesh dan Bered. 
(16:15) Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan 
Hagar itu Ismael. 
(16:16) Abram berumur delapan puluh enam tahun, ketika Hagar melahirkan Ismael baginya. 

 
18. "Sudah terlambat." 

• Ul 4:30-31 
(4:30) Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, 
maka engkau akan kembali kepada TUHAN, Allahmu, dan mendengarkan suara-Nya. 
(4:31) Sebab TUHAN, Allahmu, adalah Allah Penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau 
memusnahkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah 
kepada nenek moyangmu. 

• 2Ptr 3:9 
(3:9) Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai 
kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, 
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 
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• Why 22:17 
(22:17) Roh dan pengantin perempuan itu berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang mendengarnya, 
hendaklah ia berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa 
yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma! 

 
19. "Orang Kristen tidak konsisten." 

• Rm 14:12 
(14:12) Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya 
sendiri kepada Allah. 

• Rm 2:1-5 
(2:1) Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri 
tidak bebas dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, 
karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. 
(2:2) Tetapi kita tahu, bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat 
demikian. 
(2:3) Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan 
engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka, bahwa engkau akan luput dari hukuman 
Allah? 
(2:4) Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan 
hati-Nya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada 
pertobatan? 
(2:5) Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu 
sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 

• Mat 7:1-5 
(7:1) "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. 
(7:2) Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan 
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. 
(7:3) Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu 
tidak engkau ketahui? 
(7:4) Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan selumbar 
itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. 
(7:5) Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan 
jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." 

 
20. "Menurutku Allah tidak adil dan kejam." 

• Rm 9:20 
(9:20) Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata 
kepada yang membentuknya: "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" 

• Rm 11:33 
(11:33) O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki 
keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya! 

• Yes 55:8-9 
(55:8) Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah 
firman TUHAN. 
(55:9) Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-
Ku dari rancanganmu. 

• Ayub 40:2 
(40:2) (39-35) "Apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Mahakuasa? Hendaklah yang 
mencela Allah menjawab!" 

• Ibr 12:5-7,10-11 
(12:5) Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak: 
"Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau 
diperingatkan-Nya; 
(12:6) karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya 
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sebagai anak." 
(12:7) Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah 
terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 
(12:10) Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka 
anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam 
kekudusan-Nya. 
(12:11) Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi 
dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada 
mereka yang dilatih olehnya. 
 

21. "Ada banyak hal di dalam Alkitab yangTidak dapat saya pahami." 
• 1Kor 2:14 

(2:14) Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu 
baginya adalah suatu kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat 
dinilai secara rohani. 

• Rm 11:33 
(11:33) O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki 
keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya! 

• 1Kor 13:11-12 
(13:11) Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-
kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan 
sifat kanak-kanak itu. 
(13:12) Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti 
kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi 
nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 

• Mzm 119:18 
(119:18) Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. 

• 2Ptr 3:16-18 
(3:16) Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. 
Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak 
memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka 
sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. 
(3:17) Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. 
Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak 
mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 
(3:18) Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat 
kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. 

 
22. "Ada seseorang yang tidak dapat saya ampuni." 

• Mat 6:15 
(6:15) Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni 
kesalahanmu." 

• Mat 18:23-35 
(18:23) Sebab hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan 
dengan hamba-hambanya. 
(18:24) Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang 
berhutang sepuluh ribu talenta. 
(18:25) Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya 
ia dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. 
(18:26) Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan 
kulunaskan. 
(18:27) Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia 
membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 
(18:28) Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 
seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu! 
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(18:29) Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah dahulu, hutangku itu akan 
kulunaskan. 
(18:30) Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya 
hutangnya. 
(18:31) Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi 
kepada tuan mereka. 
(18:32) Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat, 
seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 
(18:33) Bukankah engkaupun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 
(18:34) Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia 
melunaskan seluruh hutangnya. 
(18:35) Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu 
masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." 

• Ef 4:32 
(4:32) Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling 
mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 

• Flp 4:13 
(4:13) Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 

• Gal 5:22-23 
(5:22) Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan, 
(5:23) kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 

 
D. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI MEREKA YANG MEMILIKI HARAPAN-HARAPAN PALSU 
1. Pengharapan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan cara hidup saleh. 

• Gal 2:16 
(2:16) Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, 
tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kristus 
Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan 
hukum Taurat. Sebab: "tidak ada seorangpun yang dibenarkan" oleh karena melakukan hukum 
Taurat. 

• Rm 3:19-20 
(3:19) Tetapi kita tahu, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Kitab Taurat ditujukan kepada 
mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh 
ke bawah hukuman Allah. 
(3:20) Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan 
hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 

• Gal 3:10 
(3:10) Karena semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Sebab 
ada tertulis: "Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab 
hukum Taurat." 

• Mat 22:37-38 
(22:37) Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 
(22:38) Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 

• Yak 2:10 
(2:10) Sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian dari 
padanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. 

• Mat 5:20 
(5:20) Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup 
keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam 
Kerajaan Sorga. 

• Luk 18:10-14 
(18:10) "Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain 
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pemungut cukai. 
(18:11) Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur 
kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, 
bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini; 
(18:12) aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. 
(18:13) Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, 
melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 
(18:14) Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah 
dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan." 

• Luk 16:15 
(16:15) Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah 
mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. 

• Rm 2:16 
(2:16) Hal itu akan nampak pada hari, bilamana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan 
menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus. 

• 1Sam 16:7 
(16:7) Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang parasnya atau perawakan 
yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia 
melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati." 

• Ibr 11:6 
(11:6) Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling 
kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang 
sungguh-sungguh mencari Dia. 

• Yoh 6:29 
(6:29) Jawab Yesus kepada mereka: "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu 
percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." 

• Yoh 3:36 
(3:36) Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat 
kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." 

• Ibr 10:28-29 
(10:28) Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas 
keterangan dua atau tiga orang saksi. 
(10:29) Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak Anak 
Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina Roh kasih 
karunia? 
 

2. Pengharapan bahwa "Allah terlalu baik, tidak mungkin menghukum orang seorang pun" 
• Rm 2:4-5 

(2:4) Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan 
hati-Nya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada 
pertobatan? 
(2:5) Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu 
sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 

• Yoh 8:21,24 
(8:21) Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku 
tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." 
(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." 

• Yoh 3:36 
(3:36) Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat 
kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." 

• Yoh 5:40 
(5:40) namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu. 
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• 2Ptr 3:9-11 
(3:9) Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai 
kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, 
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 
(3:10) Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh 
yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di 
atasnya akan hilang lenyap. 
(3:11) Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu 
harus hidup 

• Yeh 33:11 
(33:11) Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku 
tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang 
fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! 
Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? 

• 2Ptr 2:4-6,9 
(2:4) Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi 
melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua 
yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman; 
(2:5) dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, 
pemberita kebenaran itu, dengan tujuh orang lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-
orang yang fasik; 
(2:6) dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian 
memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-
masa kemudian, 
(2:9) maka nyata, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu 
menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, 

• Luk 13:3 
(13:3) Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas 
cara demikian. 

• Yoh 3:18 
(3:18) Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah 
berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 

• Yes 57:20-21 
(57:20) Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap 
tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. 
(57:21) Tiada damai bagi orang-orang fasik itu," firman Allahku. 
 

3. Pengharapan bahwa dengan "Mencoba menjadi orang Kristen" akan dapat diselamatan. Ini bukan masalah 
mencoba apa yang dapat dilakukan, tetapi mempercayai apa yang telah dikerjakan oleh Yesus dan yang akan 
dikerjakan yaitu menyelamatkan. 

• Rm 3:23-25 
(3:23) Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, 
(3:24) dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus 
Yesus. 
(3:25) Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-
Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa 
yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. 

• Rm 4:3-5 
(4:3) Sebab apakah dikatakan nas Kitab Suci? "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan 
memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." 
(4:4) Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai 
haknya. 
(4:5) Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan 
orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 
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• Yud 1:24-25 
(1:24) Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu 
dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, 
(1:25) Allah yang esa, Juruselamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, 
kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. 
Amin. 

• Yoh 1:12 
(1:12) Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, 
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 

• Kis 16:31 
(16:31) Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau 
dan seisi rumahmu." 

• 2Tim 1:12 
(1:12) Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu; karena aku tahu kepada 
siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan-
Nya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 

• Yes 12:2 
(12:2) Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak gementar, sebab TUHAN ALLAH 
itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." 
 

4. Pengharapan akan keselamatam karena "Saya merasa sudah diselamatkan," atau "Saya merasa saya akan 
masuk surga." Tunjukkan bahwa kita seharusnya membangun pengharapan kita bukan atas dasar perasaan 
kita tetapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah. 

• Ams 14:12 
(14:12) Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. 

• Tit 1:2 
(1:2) dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah 
dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, 

• Yoh 3:36 
(3:36) Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat 
kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." 

• Luk 18:9-14 
(18:9) Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua 
orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini: 
(18:10) "Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain 
pemungut cukai. 
(18:11) Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur 
kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, 
bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini; 
(18:12) aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. 
(18:13) Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, 
melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 
(18:14) Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah 
dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan." 

 
5. Pengharapan akan keselamatan karena memiliki kedudukan tertentu, atau menjadi anggota gereja, atau 

iman. 
• Ibr 12:14 

(12:14) Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa 
kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan. 

• 1Kor 6:9-10 
(6:9) Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian 
dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, 
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orang pemburit, 
(6:10) pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah. 

• Tit 1:16 
(1:16) Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. 
Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. 

• Yak 2:14 
(2:14) Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, 
padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 

• Yoh 3:3 
(3:3) Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak 
dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." 

• 1Yoh 2:29 
(2:29) Jikalau kamu tahu, bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga, bahwa setiap orang, yang 
berbuat kebenaran, lahir dari pada-Nya. 

• 1Yoh 5:4-5 
(5:4) sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang 
mengalahkan dunia: iman kita. 
(5:5) Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah Anak 
Allah? 

• Why 21:8 
(21:8) Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang 
pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua 
pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan 
belerang; inilah kematian yang kedua." 

 
E. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI MEREKA YANG MERASA KURANG YAKIN 

• 1Yoh 5:13 
(5:13) Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, 
tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 

• Yoh 1:12 
(1:12) Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, 
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 

• Yoh 3:36 
(3:36) Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat 
kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." 

• Yoh 5:24 
(5:24) Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku 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. 

• Kis 13:39 
(13:39) Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, 
yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. 

• 1Yoh 5:11-12 
(5:11) Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup 
itu ada di dalam Anak-Nya. 
(5:12) Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak 
memiliki hidup. 

• Yoh 8:12 
(8:12) Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa 
mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." 

• Yes 55:7 
(55:7) Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; 
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baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia 
memberi pengampunan dengan limpahnya.  

F. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI ORANG YANG MURTAD 
1. Orang murtad yang tidak perduli 

• Yer 2:5,13,19 
(2:5) Beginilah firman TUHAN: Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu pada-Ku, 
sehingga mereka menjauh dari pada-Ku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-
sia? 
(2:13) Sebab dua kali umat-Ku berbuat jahat: mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup, 
untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. 
(2:19) Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau! Ketahuilah 
dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan TUHAN, Allahmu; dan tidak gemetar 
terhadap Aku, demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam. 

• Amo 4:11-12 
(4:11) "Aku telah menjungkirbalikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkirbalikkan 
Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun 
kamu tidak berbalik kepada-Ku," demikianlah firman TUHAN. 
(4:12) "Sebab itu demikianlah akan Kulakukan kepadamu, hai Israel. --Oleh karena Aku akan 
melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel!" 

• 1Raj 11:9 
(11:9) Sebab itu TUHAN menunjukkan murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang 
dari pada TUHAN, Allah Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya, 

• Ams 14:14 
(14:14) Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan 
apa yang ada padanya. 
 

2. Orang murtad yang ingin kembali kepada Tuhan 
• Yer 3:12-13,22 

(3:12) Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah: Kembalilah, hai Israel, 
perempuan murtad, demikianlah firman TUHAN. Muka-Ku tidak akan muram terhadap kamu, sebab 
Aku ini murah hati, demikianlah firman TUHAN, tidak akan murka untuk selama-lamanya. 
(3:13) Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap TUHAN, Allahmu, 
telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, 
dan tidak mendengarkan suara-Ku, demikianlah firman TUHAN." 
(3:22) Kembalilah, hai anak-anak yang murtad! Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu." 
"Inilah kami, kami datang kepada-Mu, sebab Engkaulah TUHAN, Allah kami. 

• Hos 14:1-4 
(14:1) (14-2) Bertobatlah, hai Israel, kepada TUHAN, Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena 
kesalahanmu. 
(14:2) (14-3) Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada TUHAN! katakanlah 
kepada-Nya: "Ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan 
mempersembahkan pengakuan kami. 
(14:3) (14-4) Asyur tidak dapat menyelamatkan kami; kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami 
tidak akan berkata lagi: Ya, Allah kami! kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak 
yatim." 
(14:4) (14-5) Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, Aku akan mengasihi mereka 
dengan sukarela, sebab murka-Ku telah surut dari pada mereka. 

• Yes 43:22,24-25 
(43:22) "Sungguh, engkau tidak memanggil Aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena 
Aku, hai Israel. 
(43:24) Engkau tidak membeli tebu wangi bagi-Ku dengan uang atau mengenyangkan Aku dengan 
lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati Aku dengan dosamu, engkau menyusahi 
Aku dengan kesalahanmu. 
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(43:25) Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku 
tidak mengingat-ingat dosamu. 

• Yes 44:20-22 
(44:20) Orang yang sibuk dengan abu belaka, disesatkan oleh hatinya yang tertipu; ia tidak dapat 
menyelamatkan jiwanya atau mengatakan: "Bukankah dusta yang menjadi peganganku?" 
(44:21) Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hamba-Ku, hai Israel. Aku telah 
membentuk engkau, engkau adalah hamba-Ku; hai Israel, engkau tidak Kulupakan. 
(44:22) Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan 
segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau! 

• Yer 29:11-13 
(29:11) Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, 
demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, 
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 
(29:12) Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan 
mendengarkan kamu; 
(29:13) apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku 
dengan segenap hati, 

• Ul 4:28-31 
(4:28) Maka di sana kamu akan beribadah kepada allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, 
yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. 
(4:29) Dan baru di sana engkau mencari TUHAN, Allahmu, dan menemukan-Nya, asal engkau 
menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 
(4:30) Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, 
maka engkau akan kembali kepada TUHAN, Allahmu, dan mendengarkan suara-Nya. 
(4:31) Sebab TUHAN, Allahmu, adalah Allah Penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau 
memusnahkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah 
kepada nenek moyangmu. 

• 2Taw 7:14 
(7:14) dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-
Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan 
mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 

• 1Yoh 1:9 
(1:9) Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala 
dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 

• 1Yoh 2:1-2 
(2:1) Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun 
jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang 
adil. 
(2:2) Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga 
untuk dosa seluruh dunia. 

• 2Taw 15:4 
(15:4) Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada TUHAN, Allah orang Israel. Mereka mencari-
Nya, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. 

• 2Taw 33:12-13 
(33:12) Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati TUHAN, Allahnya; ia sangat 
merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, 
(33:13) dan berdoa kepada-Nya. Maka TUHAN mengabulkan doanya, dan mendengarkan 
permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai 
raja. Dan Manasye mengakui, bahwa TUHAN itu Allah. 

• Luk 15:11-24 
(15:11) Yesus berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. 
(15:12) Kata yang bungsu kepada ayahnya: Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang 
menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 
(15:13) Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri 
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yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 
(15:14) Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan iapun 
mulai melarat. 
(15:15) Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke 
ladang untuk menjaga babinya. 
(15:16) Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak 
seorangpun yang memberikannya kepadanya. 
(15:17) Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang 
berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 
(15:18) Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa 
terhadap sorga dan terhadap bapa, 
(15:19) aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan 
bapa. 
(15:20) Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah 
melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu 
merangkul dan mencium dia. 
(15:21) Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku 
tidak layak lagi disebutkan anak bapa. 
(15:22) Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, 
pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 
(15:23) Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan 
bersukacita. 
(15:24) Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. 
Maka mulailah mereka bersukaria. 
 

G. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI ORANG YANG SKEPTIK/TIDAK PERCAYA 
1. Orang skeptik yang tulus 

• Yoh 7:17 
(7:17) Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaran-Ku ini berasal dari 
Allah, entah Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri. 

• 1Kor 2:14 
(2:14) Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu 
baginya adalah suatu kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat 
dinilai secara rohani. 

• Yoh 1:45-49 
(1:45) Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya: "Kami telah menemukan Dia, yang 
disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." 
(1:46) Kata Natanael kepadanya: "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" 
(1:47) Kata Filipus kepadanya: "Mari dan lihatlah!" Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu 
berkata tentang dia: "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!" 
(1:48) Kata Natanael kepada-Nya: "Bagaimana Engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya: 
"Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." 
(1:49) Kata Natanael kepada-Nya: "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!" 

• Yoh 20:24-29 
(20:24) Tetapi Tomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-
sama mereka, ketika Yesus datang ke situ. 
(20:25) Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya: "Kami telah melihat Tuhan!" Tetapi Tomas 
berkata kepada mereka: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku 
mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, 
sekali-kali aku tidak akan percaya." 
(20:26) Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Tomas 
bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di 
tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai sejahtera bagi kamu!" 
(20:27) Kemudian Ia berkata kepada Tomas: "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, 
ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak percaya lagi, 
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melainkan percayalah." 
(20:28) Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan Allahku!" 
(20:29) Kata Yesus kepadanya: "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. 
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." 

• Yoh 7:46 
(7:46) Jawab penjaga-penjaga itu: "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu!" 

• Yoh 14:9-11 
(14:9) Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau 
tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau 
berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 
(14:10) Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku 
katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, 
Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. 
(14:11) Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-
tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 

• Yoh 8:47 
(8:47) Barangsiapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah; itulah sebabnya kamu tidak 
mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." 

• Yoh 3:17-21 
(3:17) Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan 
untuk menyelamatkannya oleh Dia. 
(3:18) Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah 
berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 
(3:19) Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai 
kegelapan dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 
(3:20) Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, 
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak; 
(3:21) tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, 
bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." 

• Yoh 5:44 
(5:44) Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan 
yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? 

• Yoh 20:30-31 
(20:30) Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-murid-Nya, yang 
tidak tercatat dalam kitab ini, 
(20:31) tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah 
Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. 

• Yoh 15:24 
(15:24) Sekiranya Aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak 
pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah 
melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik Aku maupun Bapa-Ku. 

• Kis 26:9-20 
(26:9) Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka, bahwa aku harus keras bertindak 
menentang nama Yesus dari Nazaret. 
(26:10) Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus 
ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju, 
jika mereka dihukum mati. 
(26:11) Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk 
menyangkal imannya dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke 
kota-kota asing." 
(26:12) "Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam 
kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, 
(26:13) tiba-tiba, ya raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang 
lebih terang dari pada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman 
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seperjalananku. 
(26:14) Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku 
dalam bahasa Ibrani: Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya Aku? Sukar bagimu menendang 
ke galah rangsang. 
(26:15) Tetapi aku menjawab: Siapa Engkau, Tuhan? Kata Tuhan: Akulah Yesus, yang kauaniaya itu. 
(26:16) Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk 
menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kaulihat dari pada-
Ku dan tentang apa yang akan Kuperlihatkan kepadamu nanti. 
(26:17) Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan Aku akan 
mengutus engkau kepada mereka, 
(26:18) untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan 
dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada-Ku memperoleh 
pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang 
dikuduskan. 
(26:19) Sebab itu, ya raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. 
(26:20) Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem 
dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan 
berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. 
 

2. Orang skeptik yang hanya sekedar ingin tahu 
• 1Kor 1:18 

(1:18) Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, 
tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 

• 2Kor 4:3-4 
(4:3) Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan 
binasa, 
(4:4) yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, 
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 

• Yoh 8:21,24 
(8:21) Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku 
tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." 
(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." 

• 2Tes 1:7-8 
(1:7) dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada 
waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat-
Nya, dalam kuasa-Nya, di dalam api yang bernyala-nyala, 
(1:8) dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak 
mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. 

• 2Tes 2:10-12 
(2:10) dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka 
tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 
(2:11) Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka 
percaya akan dusta, 
(2:12) supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. 

• Mrk 16:16 
(16:16) Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan 
dihukum. 
 

3. Orang skeptik yang meragukan akan keberadaan Allah 
• Rm 1:19-22 

(1:19) Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah 
menyatakannya kepada mereka. 
(1:20) Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-
Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak 



33 
 

dapat berdalih. 
(1:21) Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau 
mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang 
bodoh menjadi gelap. 
(1:22) Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. 

• Mzm 19:1 
(19:1) Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (19-2) Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan 
cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya; 

• Mzm 14:1 
(14:1) Untuk pemimpin biduan. Dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya: "Tidak ada Allah." 
Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. 
 

4. Orang skeptik yang meragukan bahwa Alkitab adalah firman Allah 
• Mrk 7:13 

(7:13) Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu 
ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." 

• Mat 24:35 
(24:35) Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. 

• Mat 5:18 
(5:18) Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu 
iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. 

• Yoh 10:35 
(10:35) Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah--sedang Kitab Suci tidak 
dapat dibatalkan--, 

• Luk 24:27,44 
(24:27) Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, 
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 
(24:44) Ia berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku 
masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang 
Aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." 

• 1Tes 2:13 
(2:13) Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu 
telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi--dan 
memang sungguh-sungguh demikian--sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang 
percaya. 

• 2Ptr 1:19-21 
(1:19) Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. 
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang 
bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam 
hatimu. 
(1:20) Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh 
ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 
(1:21) sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh 
Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 

• 1Yoh 5:10 
(5:10) Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya; 
barangsiapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya 
akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. 

• Yoh 8:47 
(8:47) Barangsiapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah; itulah sebabnya kamu tidak 
mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." 
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5. Orang skeptik yang meragukan keIllahian Kristus 
• Kis 10:36 

(10:36) Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang 
memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. 

• 1Kor 2:7-8 
(2:7) Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum 
dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 
(2:8) Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka 
mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 

• Ibr 1:8 
(1:8) Tetapi tentang Anak Ia berkata: "Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, 
dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. 

• Yoh 20:28-29 
(20:28) Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan Allahku!" 
(20:29) Kata Yesus kepadanya: "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. 
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." 

• Yoh 20:31 
(20:31) tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah 
Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. 

• Yoh 5:23 
(5:23) supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. 
Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia. 

• Flp 2:9-10 
(2:9) Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas 
segala nama, 
(2:10) supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi 
dan yang ada di bawah bumi, 

• Ibr 1:6 
(1:6) Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: "Semua malaikat Allah 
harus menyembah Dia." 

• 1Yoh 2:22-23 
(2:22) Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu 
adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 
(2:23) Sebab barangsiapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsiapa mengaku Anak, 
ia juga memiliki Bapa. 

• 1Yoh 5:1-5 
(5:1) Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah; dan setiap orang yang 
mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari pada-Nya. 
(5:2) Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta 
melakukan perintah-perintah-Nya. 
(5:3) Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-
perintah-Nya itu tidak berat, 
(5:4) sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang 
mengalahkan dunia: iman kita. 
(5:5) Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah Anak 
Allah? 

• Yoh 8:24 
(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." 

 
H. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI MEREKA YANG INGIN MENUNDA KEPUTUSAN 

• Yes 55:6 
(55:6) Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! 
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• Ams 27:1 
(27:1) Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari 
itu. 

• Ams 29:1 
(29:1) Siapa bersitegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong 
diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 

• Mat 24:44 
(24:44) Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang 
tidak kamu duga." 

• Mat 25:10-13 
(25:10) Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan 
mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu 
ditutup. 
(25:11) Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata: Tuan, tuan, bukakanlah kami 
pintu! 
(25:12) Tetapi ia menjawab: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 
(25:13) Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." 

• Luk 12:19-20 
(12:19) Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun 
untuk bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah! 
(12:20) Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan 
diambil dari padamu, dan apa yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 

• 1Raj 18:21 
(18:21) Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata: "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang 
dan bercabang hati? Kalau TUHAN itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat 
itu tidak menjawabnya sepatah katapun. 

• Yak 4:13-14 
(4:13) Jadi sekarang, hai kamu yang berkata: "Hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di 
sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung", 
(4:14) sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu 
sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 

• Luk 13:24-25 
(13:24) Jawab Yesus kepada orang-orang di situ: "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak 
itu! Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan 
dapat. 
(13:25) Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan 
mengetok-ngetok pintu sambil berkata: Tuan, bukakanlah kami pintu! dan Ia akan menjawab dan 
berkata kepadamu: Aku tidak tahu dari mana kamu datang. 

• Yoh 12:35 
(12:35) Kata Yesus kepada mereka: "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama 
terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; 
barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi. 

• Mat 6:33-34 
(6:33) Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan 
ditambahkan kepadamu. 
(6:34) Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya 
sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." 

• 2Kor 6:2 
(6:2) Sebab Allah berfirman: "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan pada 
hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu 
perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. 

• Ibr 3:15 
(3:15) Tetapi apabila pernah dikatakan: "Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah 
keraskan hatimu seperti dalam kegeraman", 
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• Pkh 12:1 
(12:1) Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan 
mendekat tahun-tahun yang kaukatakan: "Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya!",  

I. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI MEREKA YANG PERCAYA BAHWA KESELAMATAN DAPAT DIPEROLEH 
MELALUI PERBUATAN 

• Yoh 3:3,5,7 
(3:3) Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak 
dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." 
(3:5) Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan 
Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. 
(3:7) Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali. 

• 1Yoh 2:29 
(2:29) Jikalau kamu tahu, bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga, bahwa setiap orang, yang 
berbuat kebenaran, lahir dari pada-Nya. 

• 1Yoh 3:9,14-17 
(3:9) Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi tetap ada di dalam 
dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. 
(3:14) Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita 
mengasihi saudara kita. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 
(3:15) Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu 
tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 
(3:16) Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk 
kita; jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 
(3:17) Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi 
menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam 
dirinya? 

• 1Yoh 5:4 
(5:4) sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang 
mengalahkan dunia: iman kita. 

• Kis 16:31 
(16:31) Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau 
dan seisi rumahmu." 

• Rm 4:5 
(4:5) Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan 
orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 

• 1Tim 2:5 
(2:5) Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu 
manusia Kristus Yesus, 

• Mzm 32:5 
(32:5) Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: 
"Aku akan mengaku kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku," dan Engkau mengampuni 
kesalahan karena dosaku. Sela 

• 1Yoh 5:13 
(5:13) Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, 
tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 

• Kis 13:39 
(13:39) Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, 
yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. 

• Yoh 5:39 
(5:39) Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai 
hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku, 

• 1Ptr 2:1,2 
(2:1) Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, 
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kedengkian dan fitnah. 
(2:2) Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan 
yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, 

• 2Tim 3:13-17 
(3:13) sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan 
disesatkan. 
(3:14) Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan 
engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 
(3:15) Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat 
kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 
(3:16) Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 
(3:17) Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan 
baik. 

• Mrk 7:7-8,13 
(7:7) Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah 
manusia. 
(7:8) Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." 
(7:13) Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu 
ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." 

• Mat 22:29 
(22:29) Yesus menjawab mereka: "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti Kitab Suci maupun kuasa 
Allah!  

J. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI ORANG YAHUDI 
• Yes 53:1-12 

(53:1) Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan 
kekuasaan TUHAN dinyatakan? 
(53:2) Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan TUHAN dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak 
tampan dan semaraknyapun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupapun tidak, sehingga 
kita menginginkannya. 
(53:3) Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita 
kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia 
tidak masuk hitungan. 
(53:4) Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang 
dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 
(53:5) Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan 
kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-
bilurnya kita menjadi sembuh. 
(53:6) Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi 
TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 
(53:7) Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak 
domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang 
menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 
(53:8) Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang 
memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan 
umat-Ku ia kena tulah. 
(53:9) Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di 
antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 
(53:10) Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan 
dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan 
kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya. 
(53:11) Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas; dan hamba-Ku itu, 
sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka 
dia pikul. 
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(53:12) Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia 
akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah 
menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-
pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-
pemberontak. 

• Za 12:10 
(12:10) "Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas 
penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan 
meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti 
orang menangisi anak sulung. 

• Dan 9:26 
(9:26) Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, 
padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan 
tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah; dan sampai pada akhir zaman 
akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan.  

K. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI PENGANUT PAHAM SPIRITUALISME 
• Yes 8:19-20 

(8:19) Dan apabila orang berkata kepada kamu: "Mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh 
peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit," maka jawablah: "Bukankah suatu bangsa patut 
meminta petunjuk kepada allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang 
mati bagi orang-orang hidup?" 
(8:20) "Carilah pengajaran dan kesaksian!" Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, 
maka baginya tidak terbit fajar. 

• 1Yoh 4:1,3 
(4:1) Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, 
apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke 
seluruh dunia. 
(4:3) dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh 
antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada 
di dalam dunia. 

• Im 19:31 
(19:31) Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal; janganlah kamu 
mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka; Akulah TUHAN, Allahmu. 

• Im 20:6 
(20:6) Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah 
dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari 
tengah-tengah bangsanya. 

• Ul 18:10-12 
(18:10) Di antaramu janganlah didapati seorangpun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau 
anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang 
peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, 
(18:11) seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal 
atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. 
(18:12) Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi TUHAN, dan oleh karena 
kekejian-kekejian inilah TUHAN, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu. 

• 2Tes 2:9-12 
(2:9) Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan 
ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, 
(2:10) dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka 
tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 
(2:11) Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka 
percaya akan dusta, 
(2:12) supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. 
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• 2Raj 21:1,2,6 
(21:1) Manasye berumur dua belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh lima tahun 
lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. 
(21:2) Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa 
yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel. 
(21:6) Bahkan, ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan 
telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan 
banyak yang jahat di mata TUHAN, sehingga ia menimbulkan sakit hati-Nya. 

• 1Taw 10:13-14 
(10:13) Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap TUHAN, oleh karena 
ia tidak berpegang pada firman TUHAN, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, 
(10:14) dan tidak meminta petunjuk TUHAN. Sebab itu TUHAN membunuh dia dan menyerahkan 
jabatan raja itu kepada Daud bin Isai.  

L. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI PENGANUT SAKSI YEHOVAH 
1. Alkitab sebagai Penyataan/Wahyu Allah 

• 2Ptr 1:20-21 
(1:20) Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh 
ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 
(1:21) sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh 
Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 

• 2Tim 3:14-17 
(3:14) Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan 
engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 
(3:15) Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat 
kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 
(3:16) Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 
(3:17) Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan 
baik. 

• Why 22:18-19 
(22:18) Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab 
ini: "Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan 
menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. 
(22:19) Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, 
maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang 
tertulis di dalam kitab ini." 
 

2. KeTuhanan/KeIlahian Kristus 
• Kel 3:14 

(3:14) Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU." Lagi firman-Nya: "Beginilah kaukatakan 
kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu." 

• Yoh 8:58 
(8:58) Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, 
Aku telah ada." 

• Yoh 1:1-2,14 
(1:1) Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah 
Allah. 
(1:2) Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 
(1:14) Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-
Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia 
dan kebenaran. 

• Mat 11:27 
(11:27) Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak seorangpun mengenal Anak 
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selain Bapa, dan tidak seorangpun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu 
berkenan menyatakannya. 

• 1Yoh 4:1-3 
(4:1) Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, 
apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke 
seluruh dunia. 
(4:2) Demikianlah kita mengenal Roh Allah: setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus Kristus telah 
datang sebagai manusia, berasal dari Allah, 
(4:3) dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh 
antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada 
di dalam dunia. 
 

3. Manusia bertanggungjawab atas dosa 
• Rm 14:11-12 

(14:11) Karena ada tertulis: "Demi Aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan 
bertekuk lutut di hadapan-Ku dan semua orang akan memuliakan Allah." 
(14:12) Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya 
sendiri kepada Allah. 

• Yeh 18:20 
(18:20) Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan 
ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima 
berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. 

• Rm 6:23 
(6:23) Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, 
Tuhan kita. 
 

4. Perdamaian dengan Allah dan Kehidupan kekal melalui Kristus 
• 1Kor 15:3-4 

(15:3) Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima 
sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, 
(15:4) bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai 
dengan Kitab Suci; 

• Yes 53:5-6,10 
(53:5) Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan 
kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-
bilurnya kita menjadi sembuh. 
(53:6) Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi 
TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 
(53:10) Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan 
dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan 
kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya. 

• Za 13:1 
(13:1) "Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem 
untuk membasuh dosa dan kecemaran. 

• 1Yoh 1:7-9 
(1:7) Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh 
persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada 
segala dosa. 
(1:8) Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran 
tidak ada di dalam kita. 
(1:9) Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala 
dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 

• 1Tim 1:15-16 
(1:15) Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya: "Kristus Yesus datang ke dunia untuk 
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menyelamatkan orang berdosa," dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 
(1:16) Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling 
berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran-Nya. Dengan demikian aku menjadi contoh 
bagi mereka yang kemudian percaya kepada-Nya dan mendapat hidup yang kekal. 

• Rm 5:6,8 
(5:6) Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu 
yang ditentukan oleh Allah. 
(5:8) Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk 
kita, ketika kita masih berdosa. 

• Yoh 10:27-30 
(10:27) Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut 
Aku, 
(10:28) dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa 
sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. 
(10:29) Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan 
seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 
(10:30) Aku dan Bapa adalah satu." 
 

5. Keselamatan melalui Iman dan bukan melalui perbuatan 
• Ef 2:8-9 

(2:8) Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, 
(2:9) itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 

• Yoh 6:28-29 
(6:28) Lalu kata mereka kepada-Nya: "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan 
pekerjaan yang dikehendaki Allah?" 
(6:29) Jawab Yesus kepada mereka: "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu 
percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." 

• Rm 1:17 
(1:17) Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada 
iman, seperti ada tertulis: "Orang benar akan hidup oleh iman." 

• Rm 4:2-3 
(4:2) Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk 
bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. 
(4:3) Sebab apakah dikatakan nas Kitab Suci? "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan 
memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." 
 

6. Kepastian tentang masa depan manusia 
• Yoh 5:28-29 

(5:28) Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di 
dalam kuburan akan mendengar suara-Nya, 
(5:29) dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi 
mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 

• Luk 16:25-26 
(16:25) Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik 
sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau 
sangat menderita. 
(16:26) Selain dari pada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, 
supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ 
kepada kami tidak dapat menyeberang. 

• 2Tes 1:7-10 
(1:7) dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada 
waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat-
Nya, dalam kuasa-Nya, di dalam api yang bernyala-nyala, 
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(1:8) dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak 
mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. 
(1:9) Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan 
dan dari kemuliaan kekuatan-Nya, 
(1:10) apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk 
dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu 
percayai. 

• Mrk 9:43 
(9:43) Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke 
dalam hidup dengan tangan kudung dari pada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam 
neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan; 

• Why 20:14-15 
(20:14) Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang 
kedua: lautan api. 
(20:15) Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia 
dilemparkan ke dalam lautan api itu. 

• Why 21:6-8 
(21:6) Firman-Nya lagi kepadaku: "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal 
dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. 
(21:7) Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi Allahnya dan 
ia akan menjadi anak-Ku. 
(21:8) Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang 
pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua 
pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan 
belerang; inilah kematian yang kedua." 
 

M. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI PENGANUT MORMON 
1. Keesaan Allah, Allah yang transenden 

• Yes 42:8 
(42:8) Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain 
atau kemasyhuran-Ku kepada patung. 

• Yes 44:6-8 
(44:6) Beginilah firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, TUHAN semesta alam: "Akulah yang 
terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku. 
(44:7) Siapakah seperti Aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan 
membentangkannya kepada-Ku! Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan 
datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami! 
(44:8) Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan dan 
Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksi-Ku! Adakah Allah selain dari pada-Ku? Tidak 
ada Gunung Batu yang lain, tidak ada Kukenal!" 

• Hos 11:9 
(11:9) Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan 
Efraim kembali. Sebab Aku ini Allah dan bukan manusia, Yang Kudus di tengah-tengahmu, dan Aku 
tidak datang untuk menghanguskan. 

 
2. Kristus satu-satunya Juru Selamat 

• Kis 4:10-12 
(4:10) maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus 
Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara 
orang mati--bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. 
(4:11) Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan--yaitu kamu sendiri--,namun ia 
telah menjadi batu penjuru. 
(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." 
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• Yoh 3:36 
(3:36) Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat 
kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." 

• Gal 1:3-4 
(1:3) kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus 
Kristus, 
(1:4) yang telah menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat 
yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. 
 

3. Manusia yang berdosa 
• Pkh 7:20 

(7:20) Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang yang saleh: yang berbuat baik dan tak pernah berbuat 
dosa! 

• Rm 3:22-24 
(3:22) yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab 
tidak ada perbedaan. 
(3:23) Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, 
(3:24) dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus 
Yesus. 

• Rm 5:12 
(5:12) 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. 

• Rm 3:11-12 
(3:11) Tidak ada seorangpun yang berakal budi, tidak ada seorangpun yang mencari Allah. 
(3:12) Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, 
seorangpun tidak. 
 

4. Keselamatan hanya melalui iman, bukan perbuatan 
• Rm 1:17 

(1:17) Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada 
iman, seperti ada tertulis: "Orang benar akan hidup oleh iman." 

• Gal 3:10-11 
(3:10) Karena semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Sebab 
ada tertulis: "Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab 
hukum Taurat." 
(3:11) Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum 
Taurat adalah jelas, karena: "Orang yang benar akan hidup oleh iman." 

• Tit 3:4-5 
(3:4) Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, 
(3:5) pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita 
lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang 
dikerjakan oleh Roh Kudus, 

• Ef 2:8-9 
(2:8) Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, 
(2:9) itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 

• Yoh 6:28-29 
(6:28) Lalu kata mereka kepada-Nya: "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan 
pekerjaan yang dikehendaki Allah?" 
(6:29) Jawab Yesus kepada mereka: "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu 
percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." 
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5. Keimaman orang percaya dan Imam Besar Kristus 
• 1Ptr 2:4-5 

(2:4) Dan datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi 
yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. 
(2:5) Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah 
rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus 
Kristus berkenan kepada Allah. 

• Ibr 7:17-22,25 
(7:17) Sebab tentang Dia diberi kesaksian: "Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya, menurut 
peraturan Melkisedek." 
(7:18) Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai 
kekuatan dan karena itu tidak berguna, 
(7:19) --sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan--tetapi sekarang 
ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. 
(7:20) Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah--memang mereka telah menjadi imam 
tanpa sumpah, 
(7:21) tetapi Ia dengan sumpah, diucapkan oleh Dia yang berfirman kepada-Nya: "Tuhan telah 
bersumpah dan Ia tidak akan menyesal: Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya" -- 
(7:22) demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. 
(7:25) Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia 
datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka. 

• 1Tim 2:3-6 
(2:3) Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, 
(2:4) yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan 
kebenaran. 
(2:5) Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu 
manusia Kristus Yesus, 
(2:6) yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi semua manusia: itu kesaksian pada 
waktu yang ditentukan. 

 
N. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI AYAT-AYAT UNTUK MEREKA YANG TERLIBAT DENGAN PEMUJAAN 

BERHALA/OKULTISME 
 

1. Isu-isu penting yang umum bagi orang yang terlibat dengan pemujaan berhala/okultisme 
a. Tidak ada pemimpin yang diberi otoritas unik dari Allah 

• 2Ptr 1:20-21 
(1:20) Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak 
boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 
(1:21) sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh 
Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 
 

b. Keselamatan bukan melalui usaha 
• Ef 2:8-9 

(2:8) Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, 
tetapi pemberian Allah, 
(2:9) itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 
 

c. Keselamatan hanya melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus 
• 1Yoh 5:11-12 

(5:11) Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan 
hidup itu ada di dalam Anak-Nya. 
(5:12) Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak 
memiliki hidup. 

• Yoh 20:31 
(20:31) tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa 
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Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-
Nya. 
 

2. Bagi mereka yang terlibat dengan okultisme berdasarkan agama-agama Barat 
a. Roh Kudus benar-benar Allah 

• 1Kor 2:10-12 
(2:10) Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala 
sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 
(2:11) Siapa gerangan di antara manusia yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri manusia 
selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu, 
apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. 
(2:12) Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, apa 
yang dikaruniakan Allah kepada kita. 
 
 

b. Yesus Kristus benar-benar Allah 
• Ibr 1:1-2 

(1:1) Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada 
nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, 
(1:2) maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, 
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah 
menjadikan alam semesta. 
 

c. Yesus Kristus berhasil menjalankan misiNya di bumi 
• Ibr 9:24-28 

(9:24) Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya 
merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk 
menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. 
(9:25) Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan diri-Nya sendiri, 
sebagaimana Imam Besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang 
bukan darahnya sendiri. 
(9:26) Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi 
sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghapuskan 
dosa oleh korban-Nya. 
(9:27) Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu 
dihakimi, 
(9:28) demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung 
dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa menanggung 
dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, yang menantikan Dia. 
 

3. Bagi mereka yang terlibat dalam agama-agama Timur dan penyembahan berhala/okultisme 
a. Mengenai kepercayaan yang umum di dalam agama-agama Timur 

a) Allah berbeda dengan ciptaan dan bukan merupakan bagian dari segala sesuatu 
• Kej 1:1 

(1:1) Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 
 

b) Allah dan Kristus tidak diciptakan, tetapi selalu ada 
• Yoh 1:1-3 

(1:1) Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu 
adalah Allah. 
(1:2) Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 
(1:3) Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi 
dari segala yang telah dijadikan. 
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c) Allah bukan bagian dari manusia sampai munculnya iman di dalam Kristus 
• Rm 3:22-23 

(3:22) yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang 
percaya. Sebab tidak ada perbedaan. 
(3:23) Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, 
 

b. Bagi mereka yang terlibat dalam Meditasi Transendental 
a) Mengabaikan Allah, bukan mengabaikan diri sendiri, masalah kemanusiaan 

• Rm 3:9-12 
(3:9) Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari pada orang lain? Sama sekali 
tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, bahwa 
mereka semua ada di bawah kuasa dosa, 
(3:10) seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorangpun tidak. 
(3:11) Tidak ada seorangpun yang berakal budi, tidak ada seorangpun yang mencari Allah. 
(3:12) Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang 
berbuat baik, seorangpun tidak. 
 

b) Kebahagiaan timbul karena melayani Allah, bukan dari ketidaksadaran 
• Mat 5:6 

(5:6) Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan 
dipuaskan. 

• Mat 6:33 
(6:33) Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan 
ditambahkan kepadamu. 
 

c. Bagi mereka yang terlibat dengan Kesadaran Krishna 
a) Orang lahir sebagai manusia hanya dengan sekali kehidupan di bumi; tidak ada reinkarnasi 

• Ibr 9:27 
(9:27) Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah 
itu dihakimi, 

• Yoh 5:28-29 
(5:28) Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang 
yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya, 
(5:29) dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang 
kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 
 

b) Yesus adalah Juru Selamat yang tak berdosa dan sempurna 
• Ibr 7:26-27 

(7:26) Sebab Imam Besar yang demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang saleh, tanpa 
salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari pada 
tingkat-tingkat sorga, 
(7:27) yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan 
korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu 
telah dilakukan-Nya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan diri-Nya 
sendiri sebagai korban. 

• Ibr 4:15 
(4:15) Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut 
merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, 
hanya tidak berbuat dosa. 

 
O. TEKS-TEKS YANG TEPAT BAGI ORANG-ORANG KRISTEN YANG MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN 
1. Bagi orang Kristen yang tidak mengakui Kristus sebagai Juruselamat secara terbuka. 

• Mat 10:32-33 
(10:32) Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan 



47 
 

Bapa-Ku yang di sorga. 
(10:33) Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di 
depan Bapa-Ku yang di sorga." 

• Rm 10:9-10 
(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. 
(10:10) Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan 
diselamatkan. 

• Yoh 12:42-43 
(12:42) Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada-Nya, tetapi oleh karena orang-
orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. 
(12:43) Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia dari pada kehormatan Allah. 

• Mrk 8:38 
(8:38) Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku di tengah-tengah angkatan 
yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusiapun akan malu karena orang itu apabila Ia datang 
kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus." 
 

2. Bagi orang Kristen yang mengabaikan Alkitab 
• 1Ptr 2:2 

(2:2) Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan 
yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, 

• Kis 20:32 
(20:32) Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, 
yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi 
semua orang yang telah dikuduskan-Nya. 

• Yak 1:21-22 
(1:21) Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan 
terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa 
menyelamatkan jiwamu. 
(1:22) Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika 
tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 

• 2Tim 3:13-17 
(3:13) sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan 
disesatkan. 
(3:14) Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan 
engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 
(3:15) Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat 
kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 
(3:16) Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 
(3:17) Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan 
baik. 

• Ef 6:17 
(6:17) dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah, 

• Mzm 119:9,11,130 
(119:9) Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya 
sesuai dengan firman-Mu. 
(119:11) Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. 
(119:130) Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-
orang bodoh. 

• Mzm 1:1-2 
(1:1) Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan 
orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, 



48 
 

(1:2) tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan 
malam. 

• Yos 1:8 
(1:8) Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan 
malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab 
dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 

• Kis 17:11 
(17:11) Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya dari pada orang-orang Yahudi di 
Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka 
menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian. 
 

3. Bagi orang Kristen yang mengabaikan doa 
• Yak 4:2 

(4:2) Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri 
hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak 
memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 

• Luk 11:9-13 
(11:9) Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, 
maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 
(11:10) Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat 
dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. 
(11:11) Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, akan memberikan ular 
kepada anaknya itu ganti ikan? 
(11:12) Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 
(11:13) Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi 
Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya." 

• Yak 5:13-18 
(5:13) Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa! Kalau ada seorang yang 
bergembira baiklah ia menyanyi! 
(5:14) Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, 
supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 
(5:15) Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan 
membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 
(5:16) Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu 
sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 
(5:17) Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya 
hujan jangan turun, dan hujanpun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. 
(5:18) Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumipun mengeluarkan buahnya. 

• Luk 22:46 
(22:46) Kata-Nya kepada mereka: "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu 
jangan jatuh ke dalam pencobaan." 

• Yes 40:31 
(40:31) tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 

• Mzm 55:17 
(55:17) (55-18) --Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis; dan Ia mendengar 
suaraku. 

• Dan 6:10 
(6:10) (6-11) Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. 
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia 
berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. 
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• Luk 6:12 
(6:12) Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada 
Allah. 

• 1Tes 5:17 
(5:17) Tetaplah berdoa. 
 

4. Bagi orang Kristen yang hidup dengan sembrono 
• 2Kor 6:14-7:1 

(6:14) Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak 
percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau 
bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 
(6:15) Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-
orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 
(6:16) Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup 
menurut firman Allah ini: "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-
tengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku. 
(6:17) Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman 
Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu. 
(6:18) Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-
Ku perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa." 
(7:1) Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita 
menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian 
menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 

• Mat 6:24 
(6:24) Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci 
yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak 
mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." 

• 1Yoh 2:15-17 
(2:15) Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi 
dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 
(2:16) Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta 
keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 
(2:17) Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak 
Allah tetap hidup selama-lamanya. 

• Yak 4:4,6-8 
(4:4) Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan 
dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia 
menjadikan dirinya musuh Allah. 
(4:6) Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkan-Nya kepada kita, lebih besar dari pada itu. Karena itu 
Ia katakan: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." 
(4:7) Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu! 
(4:8) Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu 
orang-orang berdosa! dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati! 

• Ibr 12:14 
(12:14) Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa 
kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan. 

• 1Ptr 1:13-19 
(1:13) Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya 
atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 
(1:14) Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu 
pada waktu kebodohanmu, 
(1:15) tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang 
kudus, yang telah memanggil kamu, 
(1:16) sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. 
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(1:17) Dan jika kamu menyebut-Nya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi 
semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu 
menumpang di dunia ini. 
(1:18) Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi 
dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 
(1:19) melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak 
domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 

• 1Ptr 4:17-18 
(4:17) Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang 
harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah 
kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 
(4:18) Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan 
orang fasik dan orang berdosa? 

• Luk 8:14 
(8:14) Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam 
pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, 
sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 

• Luk 21:34-36 
(21:34) "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta 
kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas 
dirimu seperti suatu jerat. 
(21:35) Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 
(21:36) Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari 
semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." 

• Luk 12:35-38 
(12:35) "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 
(12:36) Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang 
dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. 
(12:37) Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk 
makan, dan ia akan datang melayani mereka. 
(12:38) Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan mendapati mereka berlaku 
demikian, maka berbahagialah mereka. 

• Rm 12:1-2 
(12:1) Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 
kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. 
(12:2) Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 
budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan 
kepada Allah dan yang sempurna. 

• Rm 14:23 
(14:23) Tetapi barangsiapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak 
melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, adalah dosa. 

• 2Tim 4:7-8 
(4:7) Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah 
memelihara iman. 
(4:8) Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh 
Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua 
orang yang merindukan kedatangan-Nya. 
 

5. Bagi orang Kristen yang tidak melayani Kristus 
• Mrk 13:34-37 

(13:34) Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan 
menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan 
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memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. 
(13:35) Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, 
menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, 
(13:36) supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. 
(13:37) Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!" 

• Mat 24:44-51 
(24:44) Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang 
tidak kamu duga." 
(24:45) "Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya 
untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? 
(24:46) Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu 
datang. 
(24:47) Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas 
segala miliknya. 
(24:48) Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: 
(24:49) Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum 
bersama-sama pemabuk-pemabuk, 
(24:50) maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang 
tidak diketahuinya, 
(24:51) dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah 
akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." 

• Mat 25:14-30 
(25:14) "Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang 
memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 
(25:15) Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi 
satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. 
(25:16) Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 
laba lima talenta. 
(25:17) Hamba yang menerima dua talenta itupun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. 
(25:18) Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu 
menyembunyikan uang tuannya. 
(25:19) Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan 
mereka. 
(25:20) Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya: 
Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. 
(25:21) Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan 
setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab 
dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 
(25:22) Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan 
percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. 
(25:23) Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan 
setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan 
kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan 
tuanmu. 
(25:24) Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata: Tuan, aku tahu 
bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan 
yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. 
(25:25) Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini, 
terimalah kepunyaan tuan! 
(25:26) Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, 
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku 
tidak menanam? 
(25:27) Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan 
uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 
(25:28) Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 



52 
 

sepuluh talenta itu. 
(25:29) Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. 
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. 
(25:30) Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di 
sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." 

• Kis 8:4 
(8:4) Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. 

• Ef 4:14-16 
(4:14) sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin 
pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, 
(4:15) tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam 
segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala. 
(4:16) Dari pada-Nyalah seluruh tubuh, --yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan 
semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota--menerima pertumbuhannya 
dan membangun dirinya dalam kasih. 

• Ef 5:14-21 
(5:14) Itulah sebabnya dikatakan: "Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang 
mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." 
(5:15) Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang 
bebal, tetapi seperti orang arif, 
(5:16) dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 
(5:17) Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 
(5:18) Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi 
hendaklah kamu penuh dengan Roh, 
(5:19) dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan 
nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 
(5:20) Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada 
Allah dan Bapa kita 
(5:21) dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 

• Mrk 14:8 
(14:8) Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuh-Ku telah diminyakinya sebagai 
persiapan untuk penguburan-Ku. 

• Yak 5:20 
(5:20) ketahuilah, bahwa barangsiapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia 
akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. 

• Dan 12:3 
(12:3) Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah 
menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. 

• Why 22:12 
(22:12) "Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada 
setiap orang menurut perbuatannya. 
 

6. Bagi orang Kristen yang sedang mengalami pencobaan 
• Yak 1:2-4 

(1:2) Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam 
berbagai-bagai pencobaan, 
(1:3) sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 
(1:4) Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna 
dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 

• Yak 1:12 
(1:12) Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia 
akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia. 

• 1Ptr 5:8-11 
(5:8) Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang 
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mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 
(5:9) Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh 
dunia menanggung penderitaan yang sama. 
(5:10) Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada 
kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, 
sesudah kamu menderita seketika lamanya. 
(5:11) Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya! Amin. 

• 1Kor 10:13 
(10:13) Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak 
melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, 
sehingga kamu dapat menanggungnya. 

• 1Tes 5:17 
(5:17) Tetaplah berdoa. 

• Yes 40:29-31 
(40:29) Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada 
berdaya. 
(40:30) Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, 
(40:31) tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 

• Flp 4:13 
(4:13) Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 

• 1Yoh 2:14 
(2:14) Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada 
kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada 
kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu 
telah mengalahkan yang jahat. 

• Mzm 119:9 
(119:9) Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya 
sesuai dengan firman-Mu. 
 

7. Bagi orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan 
• Mat 5:10-12 

(5:10) Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya 
Kerajaan Sorga. 
(5:11) Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan 
segala yang jahat. 
(5:12) Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah 
dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." 

• 1Ptr 4:12-14 
(4:12) Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang 
kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 
(4:13) Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, 
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. 
(4:14) Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh 
Allah ada padamu. 

• 1Ptr 4:16 
(4:16) Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah 
ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 

• 1Ptr 2:21,23 
(2:21) Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristuspun telah menderita untuk kamu dan telah 
meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. 
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(2:23) Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki; ketika Ia menderita, Ia tidak 
mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil. 

• 1Ptr 3:17-18 
(3:17) Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, dari pada 
menderita karena berbuat jahat. 
(3:18) Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang 
yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; Ia, yang telah dibunuh dalam keadaan-Nya 
sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, 

• 2Tim 3:12 
(3:12) Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita 
aniaya, 

• 2Tim 2:12 
(2:12) jika kita bertekun, kitapun akan ikut memerintah dengan Dia; jika kita menyangkal Dia, Diapun 
akan menyangkal kita; 

• Kis 14:22 
(14:22) Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya 
mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita 
harus mengalami banyak sengsara. 

• Kis 5:40-42 
(5:40) Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar 
dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. 
(5:41) Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah 
dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Nama Yesus. 
(5:42) Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah 
orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. 

• Ibr 12:1-4 
(12:1) Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun 
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 
(12:2) Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita 
dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 
kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di 
sebelah kanan takhta Allah. 
(12:3) Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-
Nya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 
(12:4) Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. 

• Why 2:10 
(2:10) Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! Sesungguhnya Iblis akan melemparkan 
beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh 
kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan 
kepadamu mahkota kehidupan. 

• Luk 12:32 
(12:32) Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil! Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu 
Kerajaan itu. 
 

8. Bagi orang Kristen yang sedang mengalami ujian 
• Ibr 12:5-7,11 

(12:5) Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak: 
"Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau 
diperingatkan-Nya; 
(12:6) karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya 
sebagai anak." 
(12:7) Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah 
terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 
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(12:11) Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi 
dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada 
mereka yang dilatih olehnya. 

• 1Ptr 1:4-7 
(1:4) untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak 
dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 
(1:5) Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu 
menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 
(1:6) Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh 
berbagai-bagai pencobaan. 
(1:7) Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu--yang jauh lebih tinggi 
nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api--sehingga kamu 
memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-
Nya. 

• 1Ptr 5:6-7 
(5:6) Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-
Nya pada waktunya. 
(5:7) Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. 

• Mzm 46:1-3 
(46:1) Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Dengan lagu: Alamot. Nyanyian. (46-2) Allah itu bagi 
kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 
(46:2) (46-3) Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung 
goncang di dalam laut; 
(46:3) (46-4) sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. 
Sela 

• Mzm 23:4 
(23:4) Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau 
besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. 

• Mzm 34:19 
(34:19) (34-20) Kemalangan orang benar banyak, tetapi TUHAN melepaskan dia dari semuanya itu; 

• Mzm 50:15 
(50:15) Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engkau 
akan memuliakan Aku." Sela 

• Mzm 34:17 
(34:17) (34-18) Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka TUHAN mendengar, dan 
melepaskan mereka dari segala kesesakannya. 

• Mzm 27:1-6,13-14 
(27:1) Dari Daud. TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? 
TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? 
(27:2) Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku 
dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. 
(27:3) Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku; sekalipun timbul peperangan 
melawan aku, dalam hal itupun aku tetap percaya. 
(27:4) Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, itulah yang kuingini: diam di rumah TUHAN seumur 
hidupku, menyaksikan kemurahan TUHAN dan menikmati bait-Nya. 
(27:5) Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya; Ia menyembunyikan aku 
dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 
(27:6) Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku; dalam kemah-Nya aku 
mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai; aku mau menyanyi dan bermazmur bagi 
TUHAN. 
(27:13) Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan TUHAN di negeri orang-orang yang hidup! 
(27:14) Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN! 

• Mat 11:28-29 
(11:28) Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
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kepadamu. 
(11:29) Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah 
hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 
 

9. Bagi orang Kristen yang kehilangan orang yang dikasihi 
• Yoh 14:1-3,27 

(14:1) "Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. 
(14:2) Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya 
kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 
(14:3) Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang 
kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun 
berada. 
(14:27) Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa 
yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar 
hatimu. 

• Yoh 13:7 
(13:7) Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau 
akan mengertinya kelak." 

• Mzm 46:10 
(46:10) (46-11) "Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah! Aku ditinggikan di antara bangsa-
bangsa, ditinggikan di bumi!" 

• Why 14:13 
(14:13) Dan aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan: "Berbahagialah orang-orang mati 
yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini." "Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat 
dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." 

• 2Sam 12:22-23 
(12:22) Jawabnya: "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku: siapa tahu 
TUHAN mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. 
(12:23) Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku 
mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." 

• 1Tes 4:13-18 
(4:13) Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka 
yang meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai 
pengharapan. 
(4:14) Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga 
bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan 
Dia. 
(4:15) Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan: kita yang hidup, yang masih tinggal sampai 
kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 
(4:16) Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala 
Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan 
lebih dahulu bangkit; 
(4:17) sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka 
dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama 
dengan Tuhan. 
(4:18) Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 

• 2Kor 5:6-8 
(5:6) Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar, bahwa selama kami 
mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, 
(5:7) --sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat-- 
(5:8) tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada 
Tuhan. 
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• Flp 1:23 
(1:23) Aku didesak dari dua pihak: aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus--itu 
memang jauh lebih baik; 

• 1Kor 15:42-44,49,53-58 
(15:42) Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, 
dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 
(15:43) Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, 
dibangkitkan dalam kekuatan. 
(15:44) Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada 
tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. 
(15:49) Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai 
rupa dari yang sorgawi. 
(15:53) Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat 
mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 
(15:54) Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati 
ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: "Maut telah 
ditelan dalam kemenangan. 
(15:55) Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 
(15:56) Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 
(15:57) Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus 
Kristus, Tuhan kita. 
(15:58) Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah 
selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih 
payahmu tidak sia-sia. 
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