
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM ИОХАН 

 

Why did Jesus die? 
 

1.   Man by nature does evil (wrong). 

Иохан 3:19   Тэрхүү яллалт ийм билээ. Гэрэл ертөнцөд ирэхэд хүмүүсийн үйлс бузар муу 
учир тэд харанхуйг гэрлээс илүү хайрласан юм.  
 

 

We are all sinners! 

2.   By that nature we are condemned. 

Иохан 6:40   Учир нь Хүүг харж, Түүнд итгэгч бүр мөнх амьтай байх нь Миний Эцэгийн 
хүсэл юм. Эцсийн өдөрт Би Өөрөө Түүнийг амилуулна гэж айлдлаа.  
 



Иохан 3:18   Түүнд итгэдэг хүн яллагдахгүй. Харин үл итгэдэг хүн аль хэдийн яллагдсан. 
Учир нь тэр хүн Бурханы цорын ганц Хүүгийн нэрд итгээгүй юм.  
 
Иохан 3:36   Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай. Харин Хүүд итгэдэггүй хүн мөнх амийг 
үзэхгүй. Харин Бурханы уур хилэн тэр хүн дээр байдаг.  
 

 

There is a cost for sin! 

3.   Есүс загалмай дээр үхэхдээ бидний үхлийн шийтгэлийг авсан 
юм. 
 
Иохан 14:6   Есүс — Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт 
хүрэхгүй. 
 
Иохан 3:17   Бурхан Өөрийн Хүүгээ ертөнцийг яллахын тулд биш, харин Түүгээр 
дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд ертөнц уруу илгээсэн билээ.  
 
Иохан 1:1,12   Тэр ертөнцөд байсан. Ертөнц Түүгээр бий болсон атал, ертөнц Түүнийг 
таньсангүй. Харин Өөрийг нь хүлээн авсан болгонд, Өөрийнх нь нэрд итгэдэг хүмүүст 
Бурханы хүүхэд болох эрхийг Тэр өгөв.  
 

4.   Та үүнийг зөвхөн Бурханы энэрэл, өршөөлийн дагуу 
итгэлээрээ хүлээн авах боломжтой. 
 
Acts 4:12   Өөр хэний ч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр тэнгэрийн 
доор хүмүүст өгөгдсөнгүй гэв. 
 
Ефес 2:8-9   Учир нь нигүүлслээр та нар итгэлээрээ аврагдсан юм. Энэ нь та нараас биш 
харин Бурханы бэлэг бөгөөд үйлсээр биш аж. Тиймээс хэн ч өөрөөрөө сайрхахгүй болно. 



Titus 3:5   тэр биднийг зөвт байдлын дотор хийсэн үйлсээр минь бус, харин Өөрийнхөө 
өршөөлийн дагуу шинэтгэлийн угаал ба Ариун Сүнсний сэргээлтээр аварсан юм. 
 
5.   хүлээн зөвшөөрвөл таны гэм нүглүүд уучлагдах болно. 
 
Иохан 5:24   Үнэнээр үнэнээр Би та нарт хэлье. Миний үгийг сонсоод, Намайг илгээгч 
Түүнд итгэгч нь мөнх амьтай болох бөгөөд яллагдахгүй. Харин үхлээс өнгөрч амь уруу 
шилжив.  
 
Иохан 6:47   Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Итгэдэг хүн мөнх амьтай.  
 
Иохан 10:28   Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хэзээ ч мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хэн ч 
Миний гараас булаахгүй.  
 

 
 

Та авралд хүрэх Ромын замаар явмаар байна уу? Хэрэв тийм бол Бурханд хандан 
залбирах энгийн нэгэн залбирал энэ байна. Үүнийг та зүрх сэтгэлээрээ хэлсэнээр Есүс 
Христэд өөрийн авралыг даатгаж байгаагаа Бурханд илэрхийлж буй хэрэг юм. Энэ 
залбирлыг хэлсэнээр ч юм уу эсвэл өөр ямар нэгэн залбирал уншсанаар та аврагдахгүй. 
Зөвхөн бидний гэмийг уучлах чадалтай Есүс Христэд итгэх итгэл л аварч чадах билээ. 
Энэхүү залбирал нь Бурханд хандан өөрийнхөө итгэлийг илэрхийлэн уучлалыг өгсөнд нь 
Түүнд талархах энгийн залбирал юм.  



 

 “Бурхан минь,  

би Таны эсрэг гэм нүглийг үйлдэж, үүнийхээ төлөө шийтгүүлбэл зохистой нэгэн 
билээ. Гэвч Есүс Христ миний авах ёстой шийтгэлийг үүрч, Түүнд өгсөн итгэлээр 
дамжуулан би уучлалыг авсан билээ. Би гэм нүглээсээ эргэн, бүх итгэлээ Танаас 
ирэх авралд тавьж байна. Таны өгсөн гайхамшигт энэрэл болон уучлалд тань 
баярлалаа! Амээн!” 
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