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Polis Asuransi Cuma-Cuma Untuk Segalanya
Kesehatan
Rumah
Api
Hidup
Asuransi Kabar Baik 
Kesehatan
 Ongkos pengobatan 
sekarang sangat mahal 
demikian halnya dengan 
asuransi kesehatan. 
Pernahkah anda bertemu dengan 
dokter yang berani mengatakan 
“menyembuhkan segala macam 
penyakit”?
	 “Tetapi	dia	tertikam	oleh	
karena pemberontakan kita, 
dia diremukkan oleh karena 
kejahatan kita; ganjaran 
yang mendatangkan 
keselamatan bagi kita 
ditimpakan	kepadanya,	
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.” 
(Yesaya 53:5)
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Rumah 
 Asuransi rumah ditujukan untuk 
memberikan proteksi terhadap 
segala macam kehancuran, 
pencurian, kemalingan. 
Semua pengaman di jendela-
jendela dan pintu-pintu, alat 
alarm	maupun	siskamling	tidak	
menjamin keamanan.
	 “Janganlah	gelisah	hatimu;	percayalah	kepada	
Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-
Ku	banyak	tempat	tinggal.	Jika	tidak	demikian,	
tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku 
pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.” 
( Yohanes 14:1,2).
Api 
 Api melalap rumah-rumah dan harta benda, 
ada	juga	benda	yang	tidak	bisa	dibeli	lagi.	Tetapi	di	
dalam kekekalan ada api selamanya. Maukah anda 

mendapatkan asuransi yang bisa 
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melindungi dari api ini?
  “Barangsiapa menang, ia akan 

memperoleh semuanya ini, 
dan Aku akan menjadi Allahnya 
dan ia akan menjadi anak-Ku. 
Tetapi orang-orang penakut, 
orang-orang	yang	tidak	percaya,	
orang-orang keji, orang-orang 
pembunuh, orang-orang sundal, 
tukang-tukang sihir, penyembah-

penyembah berhala dan semua pendusta, mereka 
akan mendapat bagian mereka di dalam lautan 
yang menyala-nyala oleh api dan belerang; inilah 
kematian	yang	kedua.”	
(Wahyu 21:7-8)
Asuransi Hidup
 Banyak orang 
mengeluarkan ribuan 
dolar untuk asuransi 
hidup. Tapi siapa 
yang mendapatkan 
manfaatnya? Apa yang berharga bagi anda setelah 
anda	mati?
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Syarat-syarat dari polis asuransi
1. Sadari dirimu seorang berdosa
 “Karena semua orang telah berbuat dosa dan 
telah kehilangan kemuliaan Allah,“ (Roma 3:23)
	 “Jika	kita	berkata,	bahwa	kita	tidak	berdosa,	
maka kita menipu diri kita sendiri 
dan	kebenaran	tidak	ada	di	dalam	
kita” (1 Yoh. 1:8).
2. Ketahuilah bahwa upah dari 
dosa adalah neraka 
 “Orang-orang fasik akan 
kembali	ke	dunia	orang	mati,	ya,	segala	bangsa	
yang melupakan Allah.” (Mazmur 9:17)

3. Sadari bahwa engkau 
tidak bisa menyelamatkan 
dirimu sendiri.
 “Demikianlah kami 
sekalian	seperti	seorang	
najis dan segala kesalehan 
kami	seperti	kain	kotor;	…	
(Yesaya 64:6).

4. Bertobat dan taati Tuhan
“Dengan	tidak	memandang	lagi	zaman	kebodohan,	
maka sekarang Allah memberitakan kepada 
manusia, bahwa di mana-mana semua mereka 
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harus bertobat”    
(Kisah P.R. 17:30).
5. Percaya Yesus Kristus 
sebagai Juru Selamat
 “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” (Roma 3:23). 
6. Mengakui dosa-dosa kepada Tuhan Yesus
 “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah 
setia	dan	adil,	sehingga	Ia	akan	mengampuni	
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala 
kejahatan” (1 Yohanes 1:9)
7. Menerima baptisan air dan baptisan Roh 

Kudus
“Jawab Petrus 
kepada mereka: 
“Bertobatlah dan 

hendaklah kamu 
masing-masing 
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memberi	dirimu	dibaptis	dalam	nama	Yesus	
Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu 
akan menerima karunia Roh Kudus”      
(Kisah P.R. 2:38). 
8. Hidup sesuai Injil
“Tetapi hendaklah kamu 
menjadi	pelaku	firman	dan	
bukan hanya pendengar saja; 
sebab	jika	tidak	demikian	kamu	
menipu diri sendiri,”  
(Yakobus 1:22)

Kondisi-kondisi Perjanjian

Perjanjian ini dibuat untuk kekekalan. Tidak 
ada uang atau perbuatan yang bisa membayar. 
Harganya	telah	dibayar	oleh	Yesus	Kristus	ketika	
Dia	mati	di	kayu	salib.	Premi,	pembayaran	dan	
ko-asuransi sudah dibayar oleh Yesus. Polis 
asuransi ini diberikan cuma-Cuma bagi oleh Kasih 
AnugerahNya (Efesus 2:8). Yang dibutuhkan hanya 
iman teguh di dalam Yesus Kristus (Efesus 3:17).




