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.

1. We are all sinners!
Isaiah 50:10 Siapakah di antara kamu yang takut akan Tuhan, yang mendengar akan kata hamba-Nya?
Apabila ia berjalan dalam kegelapan dan tiada terang padanya, hendaklah diharapkanya pada nama Tuhan serta
bersandar kepada Allahnya.
Isaiah 53:6 Bahwa sesatlah kita sekalian seperti domba, masing-masing kita balik kepada jalannya sendiri,
tetapi segala kejahatan kita ditempuhkan Tuhan kepadanya.
Isaiah 64:6 Tetapi kami sekalian seperti seorang najis jua dan segala kebenaran kami seperti sehelai kain yang
larah, sebab itu kami sekalianpun luruh seperti daun dan kami dibawa oleh kejahatan kami seperti diterbangkan
oleh angin.

2. There is a price for that sin!
Isaiah 55:6-7 Hendaklah kamu mencahari Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia, berdoalah kepadanya
sementara lagi Ia hampir. Hendaklah orang fasik itu meninggalkan jalannya dan orang jahat itu kepikirannya,
dan hendaklah ia bertobat kepada Tuhan, maka dikasihankan Tuhan akan dia kelak, dan kepada Allah kita,
karena Iapun mengampuni dengan limpahnya.
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.

There is a cost for sin!

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
Isaiah 53:4-7 Sebenarnya ditanggungnya segala kelemahan kita dan diangkutnya segala penyakit kita, tetapi
pada sangka kita bahwa disengsarakan dan dipalu dan direndahkan Allah akan dia. Tetapi ia sudah kena luka
karena sebab segala kesalahan kita, dan iapun dihancurkan karena sebab segala kejahatan kita; bahwa siksa
yang mengadakan selamat bagi kita itu berlaku atas dia dan oleh segala bilurnya kitapun disembuhkan. Bahwa
sesatlah kita sekalian seperti domba, masing-masing kita balik kepada jalannya sendiri, tetapi segala kejahatan
kita ditempuhkan Tuhan kepadanya. Apabila ia itu ditagih maka iapun disengsarakan, tetapi tiada
dibukakannya mulutnya; seperti seekor anak domba ia dihantar akan dibantai dan seperti seekor kambing biribiri kelu di hadapan orang yang mengguntingi bulunya, demikianpun tiada dibukakannya mulutnya.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
Isaiah 50:10 Siapakah di antara kamu yang takut akan Tuhan, yang mendengar akan kata hamba-Nya?
Apabila ia berjalan dalam kegelapan dan tiada terang padanya, hendaklah diharapkanya pada nama Tuhan serta
bersandar kepada Allahnya.
Yesaya 1:18 Kemudian, marilah kamu, hendaklah kita berhukum bersama-sama, demikianlah firman Tuhan,
jikalau segala dosamu bagaikan warna kirmizi sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti salju; jikalau
ia itu merah padma sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti bulu kambing domda.
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 your want to know for sure right now that you will go to heaven, pray this prayer, but you
must mean it from the heart.
Dear Lord,

I know that I am a sinner and I am condemned. I believe that Jesus died for me on the
cross for my sins and I now trust you Jesus to get me to heaven. I now put my faith in you
to save me and to take me to heaven when I die.
AMEN

