GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION
Introduction
1 Иохан 5:13, “Та нар мөнх амьтай гэдгээ мэдээсэй гэсэндээ би Бурханы Хүүгийн нэрд итгэдэг та нарт
эдгээр зүйлийг бичсэн.”

I Бурханаас ирэх уучлал нь хэрэгтэй гэсэн байдаг.
Romans 3:10 “As it is written, There is none righteous, no, not one:”
Ром 3:23 Бид бүгд нүгэл үйлдсэн. Бид бүгд Бурханы таалалд үл нийцэх зүйлүүдийг хийсэн. “Өөр хэний ч дотор
аврал үгүй.

Бурханаас ирэх уучлал нь хэрэгтэй гэсэн байдаг.

II Нүглийнхээ үр дүнд бид мөнхийн үхлийг үүрээд байсан юм.
Бурханы Өөрийн төгс төлөвлөгөөний дагуу
Ром 6:23a Учир нь нүглийн хөлс бол үхэл…………………
Rev. 21:8 “But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and
sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone:
which is the second death.”

III Есүс загалмай дээр үхэхдээ бидний үхлийн шийтгэлийг авсан
юм.
Ром 5:8 Гэвч биднийг нүгэлтнүүд байхад л Христ бидний төлөө үхсэн. Үүгээрээ Бурхан биднийг
хайрлах хайраа харуулсан юм.

Иохан 3:16-17 “Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд
итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох юм. Бурхан өөрийн Хүүгээ ертөнцийг яллахын тулд
биш, харин Түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд ертөнц рүү илгээсэн билээ” хэмээх гайхамшигт
амлалт байдаг
Ром 6:23b ……………харин Бурханы бэлэг бол бидний Эзэн Христ Есүс доторх мөнх амь мөн.

Christ died for sinners!

IV Та үүнийг зөвхөн Бурханы энэрэл, өршөөлийн дагуу
итгэлээрээ хүлээн авах боломжтой.
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 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the
washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
Үйлс 4:12 Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр тэнгэрийн доор хүмүүст өгөгдсөнгүй”

V хүлээн зөвшөөрвөл таны гэм нүглүүд уучлагдах болно.
Ром 10:9,10 Хэрэв та Есүсийг Эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан Түүнийг үхэгсдээс
амилуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл, аврагдах болно. For with the heart man believeth unto
righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.”
Ром 10:13 " Нэгэнт Есүс бидний өмнөөс үхсэн юм бол бид Түүнд итгэж, Түүний үхэл нь бидний нүглийн төлөөс
болсон гэдэгт итгэх юм бол бид аврагдах болно!

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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