Indonesian God's Simple Plan
Alkitab
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma
3:23
Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus
Yesus, Tuhan kita. Roma 6:23
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah, Itu bukan hasil usahamu: jangan ada orang yang memegahkan
diri. Efesus 2:8-9
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke
langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa
ini. Lukas 18:13
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Yohanes 3:16-17
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak
melebihi kekuatan manusia. Sebab Alla setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan
kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan
kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10:13
Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun
pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau
kuasa-kuasa, baik yang ada di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk
lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus
Yesus, Tuhan kita. Roma 8:38-39
Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh
tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10:4
Sebab Allah berfirman: "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau,
dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau." Sesungguhnya,
waktu ini adalah waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari
penyelamatan itu. 2 Korintus 6:2
Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya
kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain: "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-

saudara?" Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masingmasing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan
dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah para Rasul 2:37-38
dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di
dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4:24
seperti yang tersurat demikian ini: Bahwa tiadalah seorang yang benar, bahkan,
seorang pun tiada, Roma 3:10
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, Roma 5:12
Karena tatkala kita lagi lemah, maka Kristus pun matilah karena orang fasik, pada
masa yang tetap. Roma 5:6
Tetapi Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam hal Kristus telah mati
karena kita, tatkala kita ditaklukkan oleh dosa. Roma 5:8
tetapi menurut keadaan roh penyuci sudah ditetapkan menjadi Anak Allah dengan
kuasa, karena sebab kebangkitan-Nya dari antara orang mati), yaitu Yesus Kristus,
Tuhan kita. Roma 1:4
sebab kita mengetahui, bahwa Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati
itu, tiada mati lagi; maka maut itu pun tiada lagi memegang kuasa atas-Nya. Roma 6:9
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. Roma 10:9
Karena tiap-tiap orang, yang menyeru nama Tuhan, akan selamat. Roma 10:13
Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun
pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau
kuasa-kuasa, baik yang ada di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk
lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus
Yesus, Tuhan kita. Roma 8:38-39

