
Why did Jesus Die? 

 
 

1.   Because we are all sinners! 
 
Марк 2:17   Çакна илтсен Иисус вĕсене: «Тухтăр сыввисене мар, чирлисене кирлĕ. Эпĕ тӳрĕ 
пурăнакансене мар, çылăхлисене ӳкĕнме чĕнмешкĕн килнĕ», – тенĕ.  
 
Рим 3:10   Çырнинче каланă пек: «Тӳрĕ пурăнакан пĕри те çук. 

 
Матфей 18:11    Мĕншĕн тесен Этем Ывăлĕ çухалнисене шыраса тупса çăлма килнĕ.  
 
2.   Because there is a cost for that sin! 

 
Матфей 15:18-20  Çăвартан тухаканни вара – чун-чĕререн тухать, çынна Турă умĕнче çавă ирсĕрлетет.  
Мĕншĕн тесен çак усал шухăшсем пурте: çын вĕлересси, мăшăра улталасси, аскăнланасси, вăрласси, 
судра суйса пĕлтересси, хурласси чун-чĕререн тухаççĕ.  Çынна Турă умĕнче çавсем ирсĕрлетеççĕ. Алă 
çумасăр çини вара çынна ирсĕрлетмест». 
 
Рим 6:23   Мĕншĕн тесен çылăхшăн вилĕмпе тӳлес пулать, Иисус Христосри, хамăр Хуçамăрти ĕмĕрлĕх 
пурăнăç вара – Турă парни. 
 
Марк 16:16  Кам ĕненсе шыва кĕрĕ, çав çăлăнĕ. Кам ĕненмĕ, çавна юлашки судра айăплĕç. 
 



 
There is a cost for sin! 

 
3.   Because Jesus died and paid for our sins on the cross! 

 
Матфей 1:21   Вăл Ывăл Ача çуратĕ, эсĕ çав Ачана Иисус ятлă хурăн, мĕншĕн тесен Вăл Хăйĕн халăхне 
çылăхĕсенчен çăлĕ». 
 
Рим 5:8   Христос вара пирĕншĕн эпир çылăхлă чухнех вилнĕ. Çапла майпа Турă пире Хăй епле юратнине 
кăтартса панă. 
 
Иоанн 3:16   Тĕнчене питĕ юратнăран Турă Хăйĕн пĕртен-пĕр Тăван Ывăлне панă. Çакна Вăл 
ĕненекенĕсем пĕри те ан пĕтчĕр тесе, ĕмĕрлĕх пурăнăçлă пулччăр тесе тунă.  
 
Матфей 18:11    Мĕншĕн тесен Этем Ывăлĕ çухалнисене шыраса тупса çăлма килнĕ.  
 
4.   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s 
word for it, and trust Jesus alone! 
 
Ĕçĕ-хĕлĕ 4:12   Эсир, çурт тăвакансем, юрăхсăр тесе ывăтнă чул никĕсри тĕп чул пулса тăчĕ. Çав чул вăл – 
Иисус. Урăх никам та çăлăнăç кӳреймĕ, мĕншĕн тесен çакă çутă тĕнчере çын панă ятсенчен пире çăлма 
пултаракан урăх ят çук». 
 
Ефесри 2:8-9   Мĕншĕн тесен эсир Унăн ырăлăхĕпе ĕненсе çăлăнăç тупрăр. Ку вара сирĕн тивĕçĕр мар, 
Турă парни.  Çăлăнăçа ĕçе кура памаççĕ, çавăнпа никам та ĕçĕсемпе мухтаннă ан пултăр. 
 
Тит 3:5   пире Вăл тӳрĕ ĕçĕмĕрсемшĕн мар, Хăй ырăлăхлă пулнăран чĕрĕлӳ шывĕпе тасатса, Святой 
Сывлăшпа çĕнетсе тăчĕ. 
 
5.   We must put our faith and trust in Christ alone! 
 
Марк 9:23  Иисус вара ăна çапла каланă: «Мĕн чухлĕ те пулин ĕненетĕн пулсан, ĕненекеншĕн Турă пурне 
те пултарттарать». 



Марк 1:15  Вăл çапла каласа вĕрентнĕ: «Ĕнтĕ вăхăт çитрĕ, Турă Патшалăхĕ çывхарчĕ: ӳкĕнĕр те Ырă 
Хыпара ĕненĕр!» 
 
Марк 10:15  Чăн калатăп сире: Турă Патшалăхне кам ача пек йышăнмасть, çав унта кĕреймĕ». 
 
Рим 10:9-10,13    Енчен те эсĕ чĕлхӳ-çăварупа Иисуса Хуçамăр тесе йышăнатăн пулсан, чĕрӳпе Турă Ăна 
вилĕмрен чĕртсе тăратнине ĕненетĕн пулсан – çăлăнăн.  Мĕншĕн тесен тӳрре тухмашкăн – чĕререн 
ĕненмелле, çăлăнмашкăн – ĕненӳ çинчен чĕлхе-çăварпа уççăн каламалла. «Хуçа Турă ятне асăнакан 
кирек кам та çăлăнать», – тесе те каланă-çке.  
 

 
Put your faith in Christ alone! 

 
If you want to accept Jesus Christ as your Savior and receive forgiveness from God, here is 
prayer you can pray. Saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting 
in Jesus Christ that can provide forgiveness of sins. This prayer is simply a way to express to 
God your faith in Him and thank Him for providing for your forgiveness.  
 
"Lord,  
 
I know that I am a sinner. I know that I deserve the consequences of my sin which is death 
and hell.   However, I am trusting in Jesus Christ as my Savior. I believe that His death 
and resurrection provided for my forgiveness. I trust in Jesus and Jesus alone as my 
personal Lord and Savior. Thank you Lord, for saving me and forgiving me! Amen!" 
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