God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
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!
I John 5:16-17 Jikalau barang seorang nampak saudaranya berbuat dosa yang tiada membawa mati, hendaklah
ia mendoakan, maka Allah akan mengaruniakan dia hidup, yaitu tiap-tiap orang yang berbuat dosa yang tiada
membawa mati. Maka ada suatu dosa membawa mati; bukannya dari hal itu aku katakan yang ia patut
mendoakan. Adapun tiap-tiap kesalahan itu dosa; maka ada suatu dosa tiada membawa mati.
1 John 3:6
Barangsiapa yang tinggal di dalam Dia, tiadalah berbuat dosa; maka barangsiapa yang berbuat
dosa, belum nampak Dia dan belum kenal Dia.

We are all sinners!

2. There is a cost for your sin!
I John 5:19 Maka kita mengetahui bahwa asal daripada Allah, dan segenap dunia ini letaknya di dalam kuasa
si Jahat.
I John 5:12 Maka orang yang mempunyai Anak itu, mempunyai hidup, dan orang yang tiada mempunyai Anak
Allah itu, tiada mempunyai hidup itu.
1 John 3:15 Barangsiapa yang membenci saudaranya, ialah seorang pembunuh; dan kamu mengetahui bahwa
kepada seorang pembunuh tiada ada hidup yang kekal di dalam dirinya.
sudah dikaruniakan-Nya kepada kita.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 John 4:10 Di dalam hal inilah kasih, yaitu bukannya kita yang sudah mengasihi Allah, melainkan Allah yang
sudah mengasihi kita, dan yang sudah menyuruhkan anak-Nya menjadi korban perdamaian karena segala dosa
kita.

Christ died for sinners!
1 John 4:2-3 Dengan yang demikian dapatlah kamu mengenal Roh Allah, yaitu tiap-tiap roh, yang mengaku
bahwa Yesus Kristus sudah datang dengan keadaan manusia, itu daripada Allah; dan tiap-tiap roh, yang tiada
mengaku Yesus itu, bukanlah daripada Allah, melainkan inilah roh si Dajal, yang telah kamu dengar yang akan
datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia.
I John 5:11 Maka inilah kesaksiannya: Allah sudah mengaruniakan kita hidup yang kekal, dan hidup itulah di
dalam Anak-Nya.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
I John 5:14-15 Maka inilah ketetapan hati kita terhadap Tuhan, yaitu jikalau kita memohonkan barang sesuatu
menurut kehendak-Nya, Ia meluluskan permintaan kita. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia meluluskan tentang
barang apa yang kita pohonkan, maka tahulah kita bahwa kita telah memperoleh segala permintaan yang sudah
kita pohonkan daripada-Nya.
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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