
Jika Anda percaya bahwa itu adalah Injil Yesus Kristus 
dengan segenap hati, juga dengan kesederhana,    
sebagaimana dalam iman, menerimaNya oleh seruan 
atas namaNya. Silahkan lakukan itu sekarang sebelum 
terlambat! “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.” Yohanes 3: 36   
“Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya   
tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke 
dalam lautan api itu.”  Wahyu 20: 15 
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Are You 100% Sure? (Indonesian)           Tract 630 

Apakah Anda Yakin  

100 % Bahwa  

Ketika Anda Mati  

Masuk Surga? 



ALKITAB ADALAH FIRMAN ALLAH. 
 

ALLAH BERFIRMAN bahwa kita semua pasti akan 
mati, “Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk 
mati  hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi.” 
Ibrani 9: 27 Tidak ada sesuatu pun yang Anda lakukan 
yang lebih penting dari persiapan bertemu dengan 
Allah! Dapatkah seseorang yakin 100 % akan masuk 
Surga? 
 

ALLAH BERFIRMAN kamu dapat mengetahuinya! 
“Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu 
yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa 
kamu memiliki hidup yang kekal.” 1 Yohanes 5: 13. 
Beberapa orang percaya bahwa orang baiklah yang 
akan masuk Surga. 
 

ALLAH BERFIRMAN tidak ada seorang pun yang baik. 
“Seperti ada tertulis tidak ada yang benar, seorang 
pun tidak…tidak ada seorang pun yang berbuat baik, 
seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa 
dan telah kehilangan kemuliaan Allah.”  Roma 3: 10, 
12b, 23 
 

ALLAH BERFIRMAN harus ada penghukuman untuk 
membayar dosa kita. “Sebab upah dosa ialah maut…” 
Roma 6: 23a Yesus Kristus mati untuk kita, agar kita 
tidak masuk Neraka. “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.”  Yohanes 3: 16 
 

“Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada 
kita, ketika kita masih berdosa.” Roma 5: 8 Yesus 
mencucurkan darahNya yang mahal untuk menyucikan 
dosa kita. “Di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui 
darahNya, yaitu pegampunan dosa” Kolose 1: 14 
Sesudah tiga hari tubuhNya terbaring di dalam kubur, 
Yesus bangkit dari kematian. 
 

ALLAH BERFIRMAN kita harus percaya itu bukan 
hanya dengan akal, namun juga dengan segenap hati. 
“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 
 

ALLAH BERFIRMAN kamu harus bertobat! “Tidak! 
Kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, 
kamu semua akan binasa dengan cara demikian.” 
Lukas 13: 3 Itu berarti tinggalkan dosa mu dan     
ubahlah hati mu dari dosa kepada Yesus Kristus dan 
terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat. “Sebab 
dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan    
pertobatan yang membawa keselamatan dan yang 
tidak akan disesalkan,…” 2 Korintus 7: 10 “Tetapi  
semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa 
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang 
percaya dalam nama-Nya;”  Yohanes 1: 12 
 

ALLAH BERFIRMAN bahwa orang dapat diselamatkan. 
“Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama  
Tuhan, akan diselamatkan.”  Roma 10: 13 
 


