Keselamatan
itu Mudah

Keselamatan itu Mudah, Tetapi tidak Murah.
Yesus Kristus harus mengorbankan segala-galanya agar
keselamatan itu dapat diberikan kepada kita dengan
cuma-cuma. Tuhan memberikan keselamatan atas suatu dasar
yang membuat itu tersedia bagi siapa saja yang mau. Bila
keselamatan dapat diperoleh atas dasar pendidikan, akan ada
banyak yang tidak termasuk. Bila kehidupan kekal bisa didapat
atas dasar kekayaan, banyak sekali orang yang akan
terlupakan. Apabila mendapatkan keselamatan tergantung atas
kesempurnaan moril seseorang, semuanya tidak akan sempat
mencapainya. Tuhan menciptakan keselamatanNya tersedia
atas dasar keyakinan seseorang yang bahkan dapat dilakukan
oleh seorang anak kecil. Dengan cara ini, mata Tuhan akan
memandang semua orang pada tingkatan yang sama. Semua
harus datang padaNya dengan persyaratan yang sama. (Roma
3:9,10) Paulus mengatakan, “Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasul usahamu, tetapi
pemberian Allah,: Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada
orang yang memegahkan diri.” (Efesus 2:8-9)
Sebagaimana Mudahkah untuk bisa Diselamatkan ?
1. Semudah masuk ke pintu. “Akulah pintu; barangsiapa
masuk melalui Aku, ia akan selamat…” (Yohanes 10:9a)
2. Semudah meminta tolong. “Sebab, barangsiapa yang
berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan;” (Roma 10:13)
3. Semudah datang ketika dipanggil. “Marilah kepada-Ku,
semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi
kelegaan kepadamu” (Matius 11:28)
4. Semudah mendapatkan hadiah. “Sebab upah dosa ialah
maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam

Kristus Yesus, Tuhan kita.” (Roma 6:23)
5. Semudah minum air. Yesus berkata, “tetapi barangsiapa
minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus
untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan
kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang
terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.''
(Yohanes 4:14)
6. Semudah makan roti. Yesus berkata, “Karena roti yang dari
Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup
kepada dunia….” “Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup
selama-lamanya…” (Yohanes 6:33, 51)
7. Semudah percaya kepada Tuhan. “Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya barangsiapa percaya, ia mempunyai hidup
yang kekal.” (Yohanes 6:47)
Banyak orang tersandung di kesederhanaan keselamatan.
Mereka sering merasa bahwa mereka harus berbuat sesuatu
untuk mendapatkan atau layak mendapatkan pemberian yang
indah itu. Ya, memang sesuatu harus dilakukan agar
keselamatan itu dapat diberikan kepada kita dengan
cuma-cuma, tetapi Yesus telah mengerjakan semua itu. Yang
harus kamu lakukan adalah hanya dengan percaya bahwa
Yesus Kristus mati demi menebus dosa-dosamu dan akan
bangkit kembali. Kamu harus menerimaNya hingga ke lubuk
hati yang dalam.
Mengapa tidak segera mengambil semua keputusan
penting yang akan mengubah kehidupanmu dan akan
membawamu kedalam suatu hubungan yang erat dengan
Tuhan ? Mudah sekali, dan berhasil.

Semua tergantung kamu !
Apakah kamu bersedia menyelesaikan soal takdir abadimu ?
Maukah kamu lakukan ? Kamu bisa, sekarang ini juga. “Sebab
jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah
Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah
membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan
diselamatkan.” (Roma 10:9)
Bila kamu mau penerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
Penyelamatmu, berdoalah dengan sepenuh hati doa ini: Ya
Tuhan, aku mengaku aku adalah orang berdosa yang akan
masuk neraka. Aku tau bahwa aku tak dapat menyelamatkan
diriku sendiri. Aku bertobat atas dosa-dosaku dan menaruh
kepercayaan saya atas darah yang Kau tumpahkan di kayu
salib untuk menebus semua dosa-dosaku. Sekarang aku
menerimaMu sebagai Juruselamatku dan percaya bahwa
Engkau akan membawaku ke Surga. Terima kasih telah
menyelamatkanku. Amin.
Kalau anda telah menetapkan menerima Yesus Kristus
sebagai Juruselamatmu setelah membaca renungan ini,
silahkan menulis dan memberitau kami.
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