
ROMA 10:10 Kerana Allah sebagai
orang yang sudah hadapan
orang, kita diselamatkan.

kita sungguh-sungguh percaya, kita diterima oleh
berbaik semula dengan-Nya. Kerana kita mengakui Yesus di

ROMA 3:23 Semua yang menyelamatkan
mereka.

Allahorang sudah berdosa dan jauh daripada

ROMA 6:23 Kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal
bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah.

Wahyu 21:8 Tetapi
yang

melakukan perbuatan cabul,
pembunuh, orang ilmu ghaib, penyembah
berhala, dan dan belerang yang

kematian tahap kedua.”

pengecut, pengkhianat, orang yang
lucah, orang yang mengamalkan

semua pendusta, akan dibuang ke dalam lautan api
bernyala-nyala, iaitu

ROMA 5:8 Tetapi besarnya kasih-Nya kepada
kita, kerana kita masih berdosa.

Allah telah menunjukkan betapa
Kristus mati bagi kita semasa

1 TESALONIKA 1:9 dengan

menyembah
dan Dia.

kamu
menyambut kami

baik tidak mahu
yang

ketika
hidup

menyembah
berhala untuk

mentaati

Semua orang berkata bahawa kamu
melawat kamu dahulu. Mereka berkata bahawa

lagi, tetapi datang kepada satu-satunya Allah

Yohanes 3:16 Allah memberikan
Anak-Nya yang

sejati dan kekal.

sehingga Dia
Anak itu

sangat mengasihi orang di dunia ini
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak

binasa tetapi beroleh hidup

Yohanes 3:18 Sesiapa yang percaya kepada Anak itu tidak dihukum, tetapi sesiapa
yang tidak percaya sudah dihukum kerana dia tidak percaya kepada Anak Allah
yang tunggal.

KISAH RASUL-RASUL 16:30-31 Kemudian ketua penjara itu membawa mereka keluar
dan berkata, “Tuan-tuan, apakah yang harus saya lakukan supaya diselamatkan?”
Paulus dan Silas menjawab, “Percayalah kepada Tuhan Yesus, lalu kamu akan diselamatkan
- kamu dan keluargamu!”

EFESUS 2:8-9 Hal

tentang hal itu.

kamu
kamu

diselamatkan
oleh sebab usaha kamu
sendiri, melainkan kurnia untuk
bercakap besar

itu demikian, kerana dengan rahmat Allah,
percaya kepada Yesus. Penyelamatan itu bukan hasil

Allah. Oleh itu kamu tidak mempunyai alasan

1 Yohanes 5:13 Anak Allah, supaya
kamu sejati dan kekal.

Aku menulis surat ini kepada kamu yang percaya kepada
tahu bahawa kamu sudah mempunyai hidup

Berdoalah kepada Tuhan Anda dalam nama
Jesus

untuk Menyelamatkan


