
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE 
 

1. We are all sinners! 
 
Luke 5:31-32  Maka Yesus pun menjawab serta berkata kepada mereka itu, "Orang yang sehat itu tiada 
perlukan tabib, hanyalah orang yang sakit.  Bukannya Aku datang memanggil orang yang benar, melainkan 
orang yang berdosa, supaya bertobat." 
 
Luke 18:19  Maka kata Yesus kepadanya, "Apakah sebabnya engkau katakan Aku ini baik? Seorang pun tiada 
yang baik, hanya Satu, yaitu Allah. 
 

 
We are all sinners! 

 
2.  There is a cost for your sin! 
 
Luke 16:15  Tetapi kata Yesus kepada mereka itu, "Kamulah, yang membenarkan dirimu sendiri di hadapan 
orang; tetapi Allah mengetahui hatimu; karena barang yang nampak tinggi pada pemandangan manusia, itulah 
kebencian kepada Allah. 
 
Luke 9:5-6  seberapa banyak orang yang tiada menerima kamu, apabila kamu keluar dari negeri itu, 
kebaskanlah debu yang di tapak kakimu, akan menjadi suatu kesaksian pada mereka itu. 
Maka keluarlah mereka itu pergi ke seluruh kampung sambil memberitakan kabar kesukaan dan 
menyembuhkan orang sana sini. 
 
3.  Jesus died and paid for our sins on the cross! 
 
Luke 18:13  Akan tetapi orang pemungut cukai itu berdiri dari jauh, tiada berani ia menengadah ke langit, 
melainkan menepuk dadanya sahaja, serta berkata: Ya Allah, kasihankanlah hamba, orang berdosa ini! 
 
Luke 19:10  Karena Anak manusia datang hendak mencari dan menyelamatkan yang sesat." 
 
Luke 24:46   sambil bersabda kepada mereka itu, "Adalah tersurat bahwa Kristus wajib merasai sengsara, 
kemudian bangkit pula dari antara orang mati pada hari yang ketiga; 



 
Christ died for sinners! 

 
4.   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s 
word for it, and trust Jesus alone! 
 
Kisah 4:12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong 
langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." 
 
EFESUS 2:8-9 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 
 
TITUS 3:5 pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, 
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh 
Kudus, 
 
5.  You must put your faith and trust in Christ alone.  
 
Luke 13:3  Aku berkata kepadamu: Bukannya begitu; tetapi jikalau tiada kamu bertobat, niscaya kamu sekalian 
pun akan binasa begitu juga. 
 
Luke 18:17  Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barangsiapa yang tiada menyambut kerajaan Allah sama 
seperti kanak-kanak itu, tiadalah dapat masuk ke dalamnya." 
 
Romans 10:9-10,13   Karena jikalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, dan yakin di 
dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati itu, maka engkau akan selamat.  
Karena dengan hati orang percaya sehingga beroleh kebenaran, tetapi dengan mulut orang mengaku sehingga 
beroleh selamat.  Karena tiap-tiap orang, yang menyeru nama Tuhan, akan selamat. 
 
 
 
 



 
 
 
If you want to accept Jesus Christ as your Savior and receive forgiveness from God, here is 
prayer you can pray. Saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting 
in Jesus Christ that can provide forgiveness of sins. This prayer is simply a way to express to 
God your faith in Him and thank Him for providing for your forgiveness.  
 

 
"Lord,  
 
I know that I am a sinner. I know that I deserve the consequences of my sin which is death 
and hell.   However, I am trusting in Jesus Christ as my Savior. I believe that His death 
and resurrection provided for my forgiveness. I trust in Jesus and Jesus alone as my 
personal Lord and Savior. Thank you Lord, for saving me and forgiving me! Amen!" 
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