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Yesus Kristus  
disalibKan oleh manusia

Sekitar 2000 tahun yang lalu di luar kota Jerusalem, adalah 
seorang Laki-laki yang dipaku pada kayu salib seperti seorang 
penjahat, dikerumuni orang yang menonton dan menghina Dia.

Walaupun sewaktu hidup-Nya Ia hanya berbuat kebaikan 
tanpa pernah berdosa, Ia tidak diterima oleh umat-Nya. 
Sebagai jawaban atas pernyataan kasih-Nya mereka 
menyalibkan Dia.

Lalu, apa yang kemudian dilakukan oleh Laki-laki di kayu 
salib itu? Dengan sabar Ia menanggung kekejaman dan 
penghinaan dahsyat itu. Tetapi Ia tidak sakit hati, Ia tidak 
membela diri. Ia bahkan mendoakan musuh-musuh-Nya: 
“Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa 
yang mereka lakukan”. Kasih-Nya sungguh lebih kuat dari 
kebencian umat manusia.

Dia yang tergantung di kayu salib 
 itu adalah Yesus Kristus,  

Putra Allah!

Yesus Kristus  
 dihuKum oleh allah

Ketika Tuhan Yesus tergantung di Kayu Salib, tiba-tiba langit 
menjadi gelap gulita. Selama tiga jam, tidaklah mungkin 
untuk melihat apapun juga, karena pada saat itu Tuhan Yesus 
menanggung hukuman Allah, hukuman yang seharusnya 
ditanggung oleh kita sendiri yang telah berbuat dosa.

Itulah sebabnya, pada akhirnya, Ia berdoa, “Ya Allahku, ya 
Allahku, kenapa Engkau meninggalkan Aku?” Pertanyaan 
ini menjelaskan mengapa Ia harus menanggung penderitaan 
seberat itu. Didorong oleh kasih-Nya, Ia menanggung 
hukuman Allah bagi mereka yang percaya pada-Nya.

Selewat tiga jam itu, langit pun kembali terang dan Tuhan 
Yesus berseru dengan suara besar “TELAH GENAP!”, serta 
menyerahkan nyawa-Nya. Karena penderitaan dan kematian-
Nya itulah, Ia sekarang dapat menawarkan keselamatan 
kepada seluruh umat manusia.



inilah Yang Yesus Kristus 
      telah laKuKan untuKmu:

Pada saat ini Kamu 
 menerima undangan:

“Percayalah 
kepada  

Tuhan Yesus  
dan engkau  

akan selamat”
Alkitab, Kisah Rasul-Rasul 16, ayat 31

“Sebab juga Kristus  
satu kali telah mati untuk 
segala dosa kita,  
ia Yang benar  
untuk orang-orang  
Yang tidaK benar,  
supaya Ia membawa kita 
kepada allah”
Alkitab, 1 Petrus 3, ayat 18



Yesus Kristus,  
 haKim ilahi

Pesan Salib memperlihatkan bahwa Allah yang Maha Adil 
harus menghukum dosa manusia. Itulah sebabnya Tuhan 
Yesus harus menanggung hukuman Allah atas dosa dari 
mereka yang percaya akan Dia.

Tetapi, jika kamu tidak menghiraukan Yesus Kristus dan 
menganggap enteng keselamatan yang ditawarkan pada 
kamu, kamu akan harus menanggung sendiri hukuman 
dosamu. Untuk setiap dosa yang telah kamu lakukan, kamu 
harus menerima hukuman dari Allah yang Maha Suci.

“barangsiaPa PercaYa KePada-nYa, ia tidaK 
aKan dihuKum; barang siaPa tidaK PercaYa, ia 

berada di bawah huKuman.”
Alkitab, Injil Yohanes 3, ayat 18

Oleh Pesan Salib sekarang kamu harus memilih dari dua 
kemungkinan: Memilih untuk menerima Yesus Kristus sebagai 
Juruselamatmu! Atau memilih untuk bertemu dengan Dia 
sebagai Hakim Ilahi yang akan menghukum kamu?!

Yesus Kristus, 
 juruselamat

Pesan Salib menyatakan kasih Allah yang sedemikian besarnya, 
sehingga Yesus Kristus mati untuk menyelamatkan orang yang 
berdosa dari hukuman yang kekal.

Bagaimana kita dapat menerima keselamatan ini?

“siaPa Yang PercaYa dan dibaPtis aKan 
diselamatKan”

Alkitab, Injil Markus 16, ayat 16

Siapa yang bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus telah 
mati untuk menebus dosanya di kayu salib, dia akan menerima 
pengampunan dosa dan akan memperoleh hidup yang kekal.

Tawaran ini juga berlaku untukmu. Tuhan Yesus sekarang 
mengundang kamu untuk menerima Dia. Untuk menerima 
karya keselamatan yang telah digenapkan-Nya.



 

              “Sebab   
  pemberitaan tentang salib 
    memang adalah kebodohan 
 bagi mereka yang akan binasa, 
            tetapi bagi kita yang 
  diselamatkan pemberitaan itu 
          adalah kekuatan Allah.”

Alkitab, 1 Korintus 1, ayat 18
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