AKU ADALAH
ORANG YANG BAIK
Aku tak pernah mengganggu orang lain.
Aku jujur. Aku sayang dan
memperhatikan keluargaku. Aku pasti
masuk Surga setelah aku mati nanti.

emang benar; ada banyak orang yang baik. Tetapi,
berlawanan dengan pendapat umum, tidak semua
orang baik bisa masuk Surga. Nyatanya, kau tidak
harus menjadi orang jahat untuk masuk ke neraka. Perhatikan
apa kata Alkitab dalam Titus 3:5 “Dia telah menyelamatkan kita,
bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi
karena rahmat-Nya …” Alkitab juga menyatakan dalam Epesus
2:8-9, “..sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman; itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah; itu bukan
hasil pekerjaanmu: jangan ada yang memegahkan diri.” Kau
bisa lihat bahwa meski engkau adalah orang yang baik, Sabda
Tuhan menyatakan bahwa kebaikan-kebaikanmu itu masih
belum pantas untuk menerima Surga.
Fakta menarik lainnya yang ditemukan dalam Alkitab
adalah bahwa dirimu tidak benar-benar sebaik apa yang kau
kira. Pengkhotbah 7:20 menyatakan, “Sesungguhnya, di bumi
tidak ada orang yang saleh: yang berbuat baik dan tak pernah
berbuat dosa !” “..seperti ada tertulis: “Tidak ada yang benar,
seorangpun tidak: Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah.” (Roma 3:10, 23)
Memang benar bahwa kamu harus punya kebaikan agar bisa
ke Surga, tetapi nyatanya kamu tidak menyimpan kebaikan itu
kedalam dan oleh dirimu sendiri. “Karena kejahatanmulah maka
Ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadaNya.
Dosa-dosamulah yang memisahkan kamu dari Allah.” (Yesaya
59:2) “Sebab kematian adalah upah dari dosa; tetapi hidup sejati
dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian
yang diberikan oleh Allah dengan Cuma-Cuma.” (Roma 6:23)
Lihatlah, siapapun pantas mati dan masuk neraka akibat

dosa-dosa mereka; tetapi, Yesus sangat mencintai kita sehingga
Ia tumpahkan darahNya yang suci demi menebus dosa kita. Tiga
hari kemudian, Kristus bangkit dari kubur, yang membuktikan
bahwa ia menaklukkan kematian dan neraka, dan menetapkan
bahwsa Ia sendiri memiliki kekuatan yang dapat memberi kita
kehidupan kekal. “Tetapi Allah menytakan kasih-Nya kepada kita
ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang
berdosa..” (Roma 5:8)
Simaklah ini. Apabila perbuatan baikmu dapat
menyelamatkanmu, Yesus mungkin telah mati dengan sia-sia.
Yang nyata adalah bahwa tidak mungkin ada yang bisa ke
Surga sendiri. Yesus menyatakannya dalam Yohanes 14:6,
“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun
yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku.”
Mungkin sekarang kamu menduga-duga bagaimana bisa
mendapatkan kebaikan Yesus Kristus untuk dirimu sendiri.
Sebenarnya gampang sekali. Pertama, kamu harus dengan
tulus menyesali dosa-dosamu. Lukas 13:3 menyatakan,
“…Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa
atas cara demikian.” Bertobat dengan sungguh-sungguh akan
menciptakan suatu cara kehidupan yang baru. “Aku memikirkan
jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku menuju
peringatan- peringatan-Mu” (Mazmur 119:59).
Kedua, kamu harus yakin bahwa Yesus mati karena
kamu. “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. Karena dengan hati orang
percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang

mengaku dan diselamatkan.” (Roma 10:9-10)
Akhirnya, mintalah padaNya untuk menyelamatkan dan
membawamu ke Surga bila kamu mati. “Sebab, barangsiapa
yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan.”
(Roma 10:13) Datanglah padaNya hari ini. Tidak ada yang
bisa menjamin hari esok. Betapa tragisnya bila seseeorang
yang baik seperti kamu kelak mati dan masuk neraka.
Mengapa tidak memohon padaNya agar diselamatkan
sekarang juga ? Kamu bisa berdoa dalam hati sebuah
dosa sederhana seperti ini: “Ya Tuhan Yesus, saya sadari
saya dalah orang berdosa dan Kau telah menebus dosaku
di kayu salib. Ampunilah aku, selamatkanlah jiwaku dari
neraka, dan bawalah aku ke Surga ketika aku mati nanti.
Terima kasih Tuhan, 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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