Why did Jesus Die?

1. Because we are all sinners!
Mapk 2:17 Буны еситкен Ийса: – Шыпакерге дени саўлар емес, ал аўырыўлар мүтәж. Мен ҳақ
адамларды емес, ал гүнакарларды шақырыў ушын келдим, – деди.
Рим 3:10 Мухаддес Жазыўларда айтылғандай: «Ҳеш бир ҳақ адам жоқ, бирде бири жоқ.
Матта 18:11 “For the Son of man is come to save that which was lost.”

2. Because there is a cost for that sin!
Матта 15:18-20 Аўыздан шыққан кеўилден шығады. Адамды ҳарамлайтуғын усы. Ѳйткени жаманлық
ойлаў, адам ѳлтириў, неке ҳадаллығын бузыў, бузық болыў, урлық ислеў, жалған гүўалық бериў ҳәм
масқаралаў кеўилден шығады. Адамды ҳарамлайтуғын усылар. Ал қол жуўмай аўқат ишиў адамды
ҳарамламайды, – деди.
Рим 6:23 Себеби гүнаның тѳлеми – ѳлим, ал Кудайдың сыйы – Ийемиз Масих Ийса арқалы берилетуғын
мєңгилик ѳмир.
Mapk 16:16 Ким де ким исенип шомылдырылса, қутқарылады, ал ким де ким исенбесе, ҳүким етиледи.

There is a cost for sin!

3. Because Jesus died and paid for our sins on the cross!
Матта 1:21 Мәриям Ул туўады. Сен оның атын Ийса деп қоясаң, себеби Ол Ѳз халқын гүналарынан
қутқарады, – деди.
Рим 5:8 Бирақ, бизлер еле гүнакар болған ўақтымызда Масих бизлер ушын ѳлди. Бизлерге деген
сүйиспеншилигин Кудай усылай дєлилледи.
Юхан 3:16 Себеби Ќудай бул дүньяны соншелли сүйгенликтен, Ѳзиниң жалғыз Улын берди. Оның
Улына исенген ҳәр бир адам набыт болмай, мәңгилик ѳмирге ийе болады.
Матта 18:11 “For the Son of man is come to save that which was lost.”

4. Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Елшилер 4:12 Ийсадан басқа ҳеш ким арқалы қутқарылыў жоқ. Ќутқарылыўымыз ушын аспан астында
адамларға берилген басқа ҳеш бир ат жоқ.
Ефес 2:8-9 Сизлер исенимиңиз арқалы Кудайдың мийрими менен қутқарылдыңыз. Бул сизлердиң
жетискенлигиңиз емес, ал Кудайдың сыйы болғанлықтан, 9 ҳеш ким ислерим себепли қутқарылғанман деп,
мақтана алмайды.
Титус 3:5 Ол бизлерди қылған ҳақ ислеримиз себепли емес, ал Ѳз мийрим-шєпєєти менен қутқарды. Бизлерди
Мухаддес Руўхы арқалы гүнадан тазалап, қайтадан туўылдырды ҳєм жаңалады

5. We must put our faith and trust in Christ alone!
Mapk 9:23 Ийса оған: – Егер қолыңнан келсе, дейсең бе? Исенетуғын адамға ҳәмме нәрсе мүмкин, –
деди.

Mapk 1:15 Ўақыт болды, Ќудай Патшалығы жақынлады. Тәўбе етип, Хош Хабарға исениңлер! – деди.
Mapk 10:15 Шынын айтып турман: – Ким де ким Ќудай Патшалығын бала сыяқлы қабыл етпесе, оған
ҳеш кире алмайды, – деди.
Рим 10:9-10,13 Егер сен Ийсаны «Ийем» деп аўзың менен ашық тєн алсаң ҳєм Кудайдың Оны ѳлимнен
тирилткенине шын жүректен исенсең, қутқарыласаң. Ѳйткени адам шын жүректен исенгени арқалы
ақланады ҳєм исеними ҳаққында аўзы менен ашық тєн алғаны арқалы қутқарылады. Мухаддес
Жазыўда айтылғандай: «Ийемиздиң атын айтып шақырған ҳєр бир адам қутқарылады».

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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