
Why did Jesus Die? 

 
 

1. Because we are all sinners! 
 
МАРК 2:17   Муну эшитип, Исса алагъа: «Дохтур керекли аурумагъанла тюйюлдюле, алай 
а ауругъанладыла. Мен тюзлюклюлени тюйюл, гюняхлыланы тобагъа къайтышыргъа 
чакъырыр ючюн келгенме», – деди.  
 
РИМЛИЛЕГЕ 3:10   Китапда жазылгъаны кибик: «Бир да тюзлюклю жокъду;  

 
МАТТАЙ 18:11   Нек десегиз Адам Улу жоюлгъанланы излеп табаргъа эм къутхарыргъа 
келгенди».  
 
2. Because there is a cost for that sin! 

 
МАТТАЙ 15:18-20   Аууздан чыкъгъан а – жюрекден чыгъады; адамны харам ол 
этеди.   Нек десегиз аман ниетле, адам ёлтюрюуле, зийна этиуле, тос туруула, урлаула, 
жалгъан шагъатлыкъла, аман айтыула жюрекден чыгъадыла.   Адамны харам бу затла 
этедиле; къолларын жуумай ашагъан а – адамны харам этмейди», – деди.   
 
РИМЛИЛЕГЕ 6:23   Нек десегиз гюнях ючюн тёлеу ёлюмдю, Аллахны саугъасы уа, 
Раббийибиз Масих Иссада ёмюрлюк жашауду.  
 
МАРК 16:16   Ийнаннган эмда сууда кёмюлдюрюлген адам къутхарыллыкъды; 
ийнанмагъан адамгъа уа сюд этилликди.  
 



 
There is a cost for sin! 

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

 
МАТТАЙ 1:21   Ол Улан табарыкъды, сен Анга Исса атны атарыкъса, нек десенг Ол Кесини 
халкъын гюняхларындан къутхарлыкъды», – деди.  
 
РИМЛИЛЕГЕ 5:8   Аллах а бизге Кесини сюймеклигин, биз алыкъа гюняхлы болуп тургъан 
заманда, Масихни бизни ючюн ёлгени бла кёргюзтгенди.   
 
АХИЯ 3:16   Нек десенг Аллах дунияны алай бек сюйгенинден, Кесини жангыз Уланын, 
Анга ийнаннган хар адам, жоюлмай, ёмюрлюк жашаулу болур ючюн бергенди.    
 
МАТТАЙ 18:11   Нек десегиз Адам Улу жоюлгъанланы излеп табаргъа эм къутхарыргъа 
келгенди».  
 
4.   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s 
word for it, and trust Jesus alone! 
 
ИШЛЕРИ 4:12 Нек десегиз кёкню тюбюнде адамлагъа берилген атланы арасында бизни 
къутхараллыкъ башха ат жокъду», – деди.  
 
ЭФЕСЛИЛЕГЕ 2:8-9   Нек десегиз сиз Аны шафауаты бла, ийнаныуугъузну юсю бла 
къутхарылгъансыз, ол да сиз жетишген зат тюйюлдю, Аллахны саугъасыды.   Бир адам да 
махтанмаз ючюн, ол сууап ишле бла жетишген зат тюйюлдю.    
 
ТИТГЕ 3:5   Ол бизни, биз этген тюзлюклю ишле бла тюйюл, алай а Кесини мархаматы 
бла, Сыйлы Нюр бла жангыдан туудуруу эм жангыртыу хамам бла къутхаргъанды.  
 



5.   We must put our faith and trust in Christ alone! 
 
МАРК 9:23  Исса анга: «Эталлыкъ эсенг дейсе; ийнаннганнга хар нени да этерге 
боллукъду», – деди.  
 
МАРК 1:15   Эмда: «Заман жетгенди, Аллахны Патчахлыгъы жууукълашханды: тобагъа 
къайтышыгъыз эм Хайыр Хапаргъа ийнаныгъыз», – дей эди.  
 
МАРК 10:15   Кертисин айтама сизге: Аллахны Патчахлыгъын сабийча къабыл этмеген 
адам анга кирлик тюйюлдю», – деди.   
 
РИМЛИЛЕГЕ 10:9-10,13   Иссаны Раббий болгъанын ачыкъ айтып, ауузунг бла шагъатлыкъ 
этсенг, жюрегинг бла да, Аллах Аны ёлгенледен тиргизгенине ийнансанг, 
къутхарыллыкъса.   Нек десенг адам жюреги бла ийнанып ариуланады, ийнаннганына уа 
ауузу бла шагъатлыкъ этип къутхарылады.  «Раббийни атын айтып тилек этген хар адам 
къутхарыллыкъды».   
 

 
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!" 


