GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION
Introduction
I John 5:13 Segala perkara ini telah kusuratkan kepadamu supaya kamu mengetahui, bahwa kamu beroleh
hidup yang kekal, yaitu kamu yang percaya akan nama Anak Allah.

I We are all sinners.
Romans 3:10 seperti yang tersurat demikian ini: Bahwa tiadalah seorang yang benar, bahkan, seorang pun
tiada,
Romans 3:23 sebab sekaliannya sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah,

II There is a cost for that sin.
Romans 6:23a “Karena upah dosa itu maut, …………………….”
Romans 5:12 Sebab itu, sebagaimana oleh sebab seorang maka dosa sudah masuk ke dalam dunia ini, dan maut
oleh sebab dosa, dan atas peri demikian maut itu menimpa sekalian manusia, maka karena itulah sekaliannya
berbuat dosa,
Revelation 21:8 Tetapi bagi orang yang penakut dan yang tiada beriman dan yang keji, dan segala pembunuh,
dan orang yang berzinah, dan orang hobatan, dan yang menyembah berhala, dan segala pendusta, maka
bahagiannya itu ada di dalam laut yang bernyala dengan api dan belerang, yaitu mati yang kedua."

III Christ died for our sins.
Romans 5:8 Tetapi Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam hal Kristus telah mati karena kita,
tatkala kita ditaklukkan oleh dosa.

Romans 14:9 Karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik, supaya Ia memerintah menjadi
Tuhan atas orang yang sudah mati dan yang hidup.
Romans 6:23a “ …………….tetapi karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.”

Christ died for sinners!

IV 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,

V We must put our faith and trust in Christ in order to be saved.
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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