
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION 

 

1-хатының 5:13   «Сендер Құдайдың рухани Ұлына сенгендіктен мәңгілік өмірге иесіңдер. Оған сенім 

артқан сендердің соны білулерің үшін бұларды жазып отырмын». 

 

I   Құдайдың кешіріміне мұқтаж екенімізді айтады. 

 

Рим. хат 3:10   “Киелі жазбаларда бұл туралы мына тәрізді сөздер бар: Бірде-бір әділ кісі жоқ,   

 

Рим. хат 3:23   бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне белгілеген ұлылығынан құр алақан қалды» 

 

 
Құдайдың кешіріміне мұқтаж екенімізді айтады. 

 

II   деп жазылған. Демек біз күнәларымызға бола мәңгілік өлім 

жазасына кесілдік. 
 

Рим. хат 6:23   Күнәның беретіні – ( мәңгілік) өлім, ал Құдайдың беретін сыйы – Иеміз Иса Мәсіхпен 

тығыз байланыстағы мәңгілік өмір. 

 

Аян 21:8   “Алайда қорқақтар, сенімсіздер, зұлымдар, кісі өлтіргендер, азғындар, сиқыршылар, жалған 
тәңірге құлшылық етушілер және бүкіл өтірікшілердің алатын үлестері күкірт жанып тұрған отты көлде 
болмақ. Бұл — «екінші өлім».  .” 

 

III   Құдай біздің күнәларымызды ешқашан күнә жасамаған 

Мәсіхке артты. Онымен тығыз байланысқан біз осы арқылы 

Тәңір алдында ақталдық» 

 

Рим. хат 5:8   Дегенмен, әлі де күнәкар болып жүрген кезімізде біз үшін Мәсіх өмірін құрбан етті! Осы 

арқылы Құдай бізге Өзінің зор сүйіспеншілігін дәлелдеді. 

 

хабардың 3:16-17:   «Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани Ұлын 
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құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Құдай 

Өзінің рухани Ұлын адамзатты соттауға емес, құтқаруға жіберді». 

 

Рим. хат 6:23   Күнәның беретіні – (мәңгілік) өлім, ал Құдайдың беретін сыйы – Иеміз Иса Мәсіхпен 

тығыз байланыстағы мәңгілік өмір. 

 

 

Christ died for sinners! 

 

IV   Сіз оны Құдайдың мейірімі мен рақымдылығының 

арқасында болатын сенім арқылы ғана ала аласыз. 
 

Ефес. хат 2:8-9   Себебі Құдайдың рақымымен, Мәсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл 

өздеріңнің  жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый, сондықтан игі істерімнің арқасында құтқарылдым 

деп ешкім мақтанбасын. 

 

Титке арналған хаттың 3:5   «...Ол бізді жасаған әділ істерімізге бола емес, Өзінің мейіріміне бола 

күнәдан жуып тазартып, Киелі Рухы арқылы рухани қайта туғызып жаңартты». 

 

Acts 4:12   Исадан басқа ешкім де бізді (Құдайдың қаһарынан) құтқара алмайды! Аспан астында бізді 
құтқаратын басқа ешкімнің есімі адамдарға бұйырылмаған!   

 

V   Құтқарушыңыз ретінде сенсеңіз, күнәларыңыз кешіріледі. 

Ефестіктерге. 
 

Рим. хат 10:9,10,13   Өз аузыңмен Исаны Жаратқан Ием деп мойындасаң, жүрегіңде Құдайдың Оны 

өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, онда құтқарыласың.    Себебі Мәсіхке жүрегімен сенуі арқылы адам 

күнәсінен ақталады, Оны аузымен мойындауы арқылы құтқарылады.   Себебі: «Иеміздің атын атап Оған 

сиынған әркім құтқарылады» деп те жазылған.   

 



 
 

 

Егер сіз Иса Мәсіхті өзіңіздің жеке Құтқарушыңыз ретінде қабылдап, Құдайдан 

кешірім алғыңыз келсе төменде көрсетілгендей мінажат етіңіз. Алайда есіңізде болсын: 

сіз әншейін сиыну арқылы құтқарылмайсыз, ең бастысы сіз өз күнәларыңыздың Иса 

Мәсіх арқылы кешірілгеніне сенуіңіз керек. Ал мінажат ету арқылы сіз өзіңіздің Құдайға 

сенетініңізді және сізді құтқарғаны үшін Оған риза екеніңізді білдіресіз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Құдайым! 

 

Мен Сенің алдында күнә жасағанымды мойындаймын және жазалануға тиісті 

екенімді білемін. Бірақ Иса Мәсіх менің Оған артқан сенімім арқылы кешірілуім 

үшін менің тартатын жазамды Өз мойнына алды. Мен өз күнәларымды 

мойындаймын және менің құтқарылу жолым жалғыз Сен ғана екеніне сенемін. 

Сенің маған төккен рақымыңа және бірген кешіріміңе рахмет! Аумин!» 
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