
God’s Simple Plan of Salvation from Luke

1.   We are all sinners!
Lukas 5:31-32  Yesus menjawab, "Orang yang sehat tidak memerlukan dokter; hanya orang yang sakit saja.
Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang-orang
yang berdosa supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka."

Lukas 18:19 "Mengapa kaukatakan Aku baik?" tanya Yesus kepadanya. "Tidak ada yang baik, selain Allah
sendiri.

We are all sinners!

2.  There is a price for that sin!
Lukas 16:15 Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalianlah orang yang di hadapan orang lain kelihatan
benar, tetapi Allah tahu isi hatimu. Sebab apa yang dianggap tinggi oleh manusia, dipandang rendah oleh Allah.

Lukas 9:5-6 Dan di mana kalian tidak diterima, pada waktu kalian meninggalkan kota itu, kebaskanlah debu
dari tapak kakimu, sebagai peringatan terhadap mereka."  Pengikut-pengikut Yesus berangkat, lalu pergi ke
desa-desa untuk memberitakan Kabar Baik itu dan menyembuhkan orang sakit di mana-mana.

3.  Jesus died and paid for our sins on the cross!
Lukas 18:13  Tetapi penagih pajak itu berdiri jauh-jauh dan malahan tidak berani menengadah ke langit. Sambil
mengusap dada ia berkata, 'Ya Allah, kasihanilah saya, orang berdosa ini!'"

Lukas 19:10 Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat."

Lukas 24:46 Lalu Ia berkata kepada mereka, "Di dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat harus
menderita, dan harus bangkit kembali dari kematian 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 Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada
seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita."

EFESUS 2:8 Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada
Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Jadi, tidak ada
seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu.

TITUS 3:5 Ia menyelamatkan kita, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia
sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah, yang memberikan kita kelahiran baru dan
hidup baru dengan jalan membasuh kita.

5.  You must put your faith and trust in Christ alone.
Lukas 13:3  Sama sekali tidak! Tetapi ingatlah: kalau kalian tidak bertobat dari dosa-dosamu, kalian semua
akan mati juga, seperti mereka.

Lukas 18:17  Ingatlah! Orang yang tidak menghadap Allah seperti seorang anak, tidak akan menjadi anggota
umat Allah."

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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