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SEPATAH KATA AKHIR

Ini adalah suatu buku istimewa karena dikarang oleh
orang-orang yang mempedulikan saudara. Inilah orang-orang
yang berbahagia karena mereka telah mendapat jawaban
yang baik untuk banyak pertanyaan dan masalah yang me-
nyusahkan hampir semua orang di dunia. Orang-orang yang
berbahagia ini percaya bahwa. Allah ingin mereka mem-
bagikan kepada orang lain jawaban yang telah mereka dapat.
Mereka juga yakin saudara memerlukan keterangan yang pen-
ting untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan
masalah saudara sendiri dan menemukan cara hidup yang
terbaik untuk saudara.

Mereka telah mempersiapkan buku ini untuk memberi
saudara keterangan itu. Saudara akan melihat bahwa buku
ini didasarkan pada kebenaran-kebenaran asasi ini:

1. Saudara memerlukan suatu Juruselamat. Bacalah Roma
3:2,3; Yehezkiel18:20.

2. Saudara tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Baca-
lah I Timotius 2:5; Yohanes 14:6.

3. Allah ingin supaya isi dunia ini diselamatkan. Bacalah
Yohanes 3:16, 17.

4. Allah mengutus Yesus yang memberikan nyawa-Nya
untuk menyelamatkan mereka yang percaya pada-Nya.
Bacalah Galatia 4:4-5; I Petrus 3:18.

5. Alkitab menunjukkan kepada kita cara keselamatan
serta mengajar kita bagaimana bertumbuh dalam kehi-
dupan Kristen. Bacalah Yohanes 15:5; Yohanes 10:10;
IIPetrus 3:18.

6. Saudara yang harus memutuskan nasib kekal saudara.
Bacalah Lukas 13:1-5; Matius 10:32-33; Yohanes 3:35-
36.
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Buku ini memberi tahu saudara bagaimana memutuskan
nasib kekal saudara dan saudara diberi kesempatan untuk
menyatakan keputusan saudara. Juga, buku ini berbeda de-
ngan buku lain karena saudara diberi kesempatan untuk
menghubungi orang yang mempersiapkan buku ini. Jika sau-
dara ingin bertanya, atau menjelaskan keperluan dan perasaan
saudara, tulislah kepada mereka.

Di belakang buku ini terdapat sebuah kartu yang disebut
Kartu Keputusan. Bila saudara telah membuat keputusan,
isilah kartu tersebut dan kirimlah sesuai petunjuk di situ.
Kemudian saudara akan menerima lebih banyak pertolongan.
Saudara boleh juga memakai kartu itu untuk mengajukan
pertanyaan atau permohonan doa atau meminta keterangan.

Kalau tidak ada kartu dalam buku ini, tulislah kepada
alamat yang diberikan dan saudara akan menerima jawaban
pribadi.
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