GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION
Introduction
I John 5:13 Saya menulis kepada kalian yang percaya kepada Anak Allah, supaya kalian tahu bahwa kalian
sudah mempunyai hidup sejati dan kekal.

1. We are all sinners!
Yesaya 50:10 Hai kamu yang menghormati TUHAN, dan mendengarkan perkataan hamba-Nya, jalan yang
kamu tempuh mungkin gelap, dan tak ada cahaya yang bersinar bagimu; tetapi percayalah pada TUHAN;
bertopanglah pada Allahmu.
Yesaya 53:6 Kita semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. TUHAN telah
menimpakan kepadanya kejahatan kita semua.
Yesaya 64:6 Kami semua adalah orang najis, Kami akan lenyap karena kejahatan kami seperti daun layu
diterbangkan angin.

2. There is a price for that sin!
Yesaya 55:6-7 Kembalilah kepada TUHAN selama masih dapat; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat.
Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya, dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah ia kembali kepada
TUHAN, supaya mendapat belas kasihan-Nya. Hendaklah ia berpaling kepada Allah kita, sebab TUHAN
mengampuni dengan murah hati.
Luke 16:15 And he said unto them, “Ye are they which justify yourselves before men; but God knoweth your
hearts: for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God.”

There is a cost for sin!

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
Yesaya 53:4-7 Sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dideritanya, padahal kita
menyangka penderitaannya itu hukuman Allah baginya. Tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita, dan didera
karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita
semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. TUHAN telah menimpakan kepadanya
kejahatan kita semua. Ia diperlakukan dengan kejam, tapi menanggungnya dengan sabar. Ia tidak membuka
mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian atau induk domba yang dicukur bulunya.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
Yesaya 50:10 Hai kamu yang menghormati TUHAN, dan mendengarkan perkataan hamba-Nya, jalan yang
kamu tempuh mungkin gelap, dan tak ada cahaya yang bersinar bagimu; tetapi percayalah pada TUHAN;
bertopanglah pada Allahmu.
Yesaya 1:18 TUHAN berkata, "Mari kita bereskan perkara ini. Meskipun kamu merah lembayung karena dosadosamu, kamu akan Kubasuh menjadi putih bersih seperti kapas. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat,
kamu akan Kuampuni sepenuhnya.
Roma 10:9-10,13 Sebab kalau Saudara mengaku dengan mulutmu bahwa "Yesus itu Tuhan", dan Saudara
percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian, maka Saudara akan
selamat. Karena dengan hatinya orang percaya, sehingga Allah menerima dia sebagai orang yang berbaik
dengan Allah. Dan dengan mulutnya orang mengaku, sehingga ia diselamatkan. Dalam Alkitab tertulis,
"Semua orang yang berseru kepada Tuhan, akan selamat."

Benar, semudah itu. Anda tidak dapat melakukan apa-apa untuk mendapatkan pengampunan.
Anda tidak dapat membeli pengampunan dari Allah.

Anda hanya dapat menerimanya, dengan iman, melalui anugrah dan kemurahan Tuhan. Jika
Anda mau menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat Anda dan menerima pengampunan
dari Tuhan, Anda dapat berdoa dengan doa ini. Doa ini, atau doa apapun, tidak akan
menyelamatkan Anda. Hanya percaya kepada Yesus Kristus yang menyediakan pengampunan
dosa. Doa ini hanyalah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Tuhan dan untuk
berterimakasih kepadaNya untuk pengampunan yang diberikan kepada Anda.

“Tuhan,
saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadaMu dan saya pantas dihukum. Namun Yesus
telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung sehingga dengan beriman
kepadaNya saya dapat diampuni. Saya berbalik dari dosa-dosaku dan percaya kepadaMu
untuk keselamatanku. Terima kasih untuk anugrah dan pengampunan dariMu! Amin!”
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