
God’s Simple Plan of Salvation taken from I -хатының  
 
Introduction 
 
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. 
 
I -хатының  1:8   Егер «күнәсізбіз» десек, онда өзімізді алдап, бізде шындықтың болмағаны.   
 
1 -хатының  5:16-17  Бауырының өлімге апармайтын күнә жасап жатқанын көрген кісі ол үшін Құдайға 
сиынсын. Сонда күнә жасағанның өмірі сақталады. Алайда өлімге апаратын күнә да бар. Құдайға 
сиынсын дегенде сондай күнә туралы айтып отырған жоқпын.   Әділетсіздіктің бәрі — күнә, ал өлімге 
апармайтын күнә да бар.   
 
1 -хатының  3:6  Сондықтан кім Мәсіхпен тығыз байланыста тұрса, сол күнә жасай бермейді. Күнә 
жасай беретін әркім Оны көрген де, таныған да емес.   
 

 

Құдайдың кешіріміне мұқтаж екенімізді айтады. 
 
II деп жазылған. Демек біз күнәларымызға бола мәңгілік өлім 
жазасына кесілдік. 
 
1 -хатының  5:19   Біз Құдайданбыз, бірақ бүкіл дүниеге шайтан билігін жүргізіп отыр, бұны білеміз. 
 
1 -хатының  5:12  Құдайдың рухани Ұлымен байланысы бар адам шынайы өмірге ие, ал Онымен 
байланысы жоқта шынайы өмір де жоқ.   
 
1 -хатының  3:15 Бауырын жек көретін әркім — кісі өлтіруші! Ал мынаны білесіңдер: кісі 
өлтірушінің мәңгілік өмірі жоқ.   
  



 
деп жазылған. Демек біз күнәларымызға бола мәңгілік өлім 

жазасына кесілдік. 
 
III Құдай біздің күнәларымызды ешқашан күнә жасамаған 
Мәсіхке артты. Онымен тығыз байланысқан біз осы арқылы 
Тәңір алдында ақталдық» 
 
1 -хатының  4:10   Бұл сүйіспеншіліктің мәнісі мынада: Құдайды сүйген біз емес, қайта, Ол бізді 
сүйгендіктен, құрбандығы арқылы күнәміздің құнын өтеу үшін Өзінің рухани Ұлын жіберді.   
 

 
Christ died for sinners! 

 



1 -хатының  4:2-3 Құдайдың Рухын мынаған қарап ажырата білесіңдер: Құдайдан шыққан Киелі Рух 
Иса Мәсіхтің адам бейнесінде көктен келгенін мойындайды.  Ал Иса Мәсіхтің адам болып келгенін 
мойындамайтын әрбір рух Құдайдан емес, керісінше, ол — Мәсіхке қарсы шығушының рухы. Сендер 
соның келетінін естідіңдер, ол қазірдің өзінде-ақ дүниеде жүр.   

1 -хатының  5:11  Бұл куәліктің мәнісі мынадай: Құдай бізге мәңгілік өмір сыйлады. Осы өмір Оның 
рухани Ұлында:   

IV Құтқарушыңыз ретінде сенсеңіз, күнәларыңыз кешіріледі. 
Ефестіктерге. 
1 -хатының   5:14-15  Біз Оның еркіне сай бір нәрсе сұрасақ, Құдай тілегімізге құлақ салады деп нық 
сенеміз. Не сұрасақ та, Құдай бізге құлақ салады деп білсек, Оның тілегенімізді беретінін де білеміз.   

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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