Why did Jesus Die?

1. Because we are all sinners!
Марк 2:17 Аны ис салып, Иисус оларға теен: – Хазых кізілер нимес, че ағырығлар имҷіні кирексидірлер.
Мин арығ чӱректіг кізілерні нимес, че чазыхтығларны, чазыхтарынаң хыйа ползыннар тіп, хығыртарға
килгем.
Рим 3:10 Пазылых нооза: «Орта чоллығ пір дее кізі чоғыл».
Матфей 18:11 Кізі Оолғы, чох пол парғаннарны тілеп, арачылирға пеер килген.

2. Because there is a cost for that sin!
Матфей 15:18-20 Че ахсынаң сыхчатхан прай ниме чӱректең сыхчатхан ниме полча, аннаңар ол кізіні
кірліг итче. Чабал сағыстар, ӧдірері, оралызары, чӧреес хылыхтары, оғырлиры, чой киречілирі, сӧклирі
чӱректең сыхчалар нооза. Мынзы кізіні кірліг итче. Чуғбаан холнаң азыранғаны, тізең, кізіні кірлебинче.
Рим 6:23 Чазыхтың тӧлее ӧлім, нооза. Худайның сыйии, тізең, Хан-пигібіс Иисус Христоста мӧгі чуртас.
Марк 16:16 Киртінгеннері, кіреске тӱскеннері арачылалар, киртінмееннері чарғыладар.

There is a cost for sin!

3. Because Jesus died and paid for our sins on the cross!
Матфей 1:21 Мария Оол тӧрідер. Ол Позының чонын чазыхтардаңc арачылир, аннаңар Аны Иисус тіп
адап саларзың.
Матфей 18:11 Кізі Оолғы, чох пол парғаннарны тілеп, арачылирға пеер килген.
Рим 5:8 Худай піске Позының хынызын кӧзіт пирген. Христос, піс чазыхтығ чӧрген тустох, пістің ӱчӱн ӧл
парған нооза
Петр 3:16 Худай, прай кізілерге тың хынғаннаңар, Позының чалғыс Оолғын даа ӧлімге ысхан. Ӏди ызып,
Оолғына киртінчеткен полған на кізее ӧлбеске, мӧгі чуртастығ поларға оңдай пирген. 17
Матфей 18:11 Кізі Оолғы, чох пол парғаннарны тілеп, арачылирға пеер килген.

4. Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Чахсы Хабарның 4:12 Кізілерге, позыбысты арачыланарыбыс ӱчӱн, пу чир ӱстӱнде Аннаң пасха
пірдеезінің ады адалбаан.
Ефес 2:8-9 Аның паарсазы сірерні киртініс пастыра арачылаан нооза. Кӱстенгеннерің ӱчӱн нимес, че
Худай сірерге пиргеннеңер арачыланып алғазар. Иткен киректерің ӱчӱн нимес – аннаңар пірдеезі
махтанмазын.
Тит 3:5 Ол пісті арачылап халған. Піс позыбыс иткен сын киректерібіс ӱчӱн нимес, че пісті айааны ӱчӱн.
Ол пісті чуупчатхан Худай Худынаң пастыра арачылаан. Пу Хуттың чуғаны піске наа тын кирче, наа чуртас
пирче.

5. We must put our faith and trust in Christ alone!
Марк 9:23 Иисус ағаа нандырған: – Ноға іди «пірее ниме ит ползаң» тіпчезің? Киртінчеткен кізее прай
ниме толдырылҷаа пар.

Марк 1:15 Иоанн пиктедібіскенде, Иисус, Галилей чирінзер киліп, Худай хан-чирінеңерc Чахсы Хабарны
таратхан: «Тус чағдап килді, Худай хан-ӱлгӱзі чит килді: Худайзар айланып, чазыхтарың сығарыныңар,
Чахсы Хабарға киртініңер».
Марк 10:15 Сынны чоохтапчам сірерге, Худай хан-ӱлгӱзін олған чіли удурлабааннары Худай ханчирінзер хаҷан даа кір полбастар.
Рим 10:9-10,13 Син аазыңнаң Иисус Хан-пиг полчатханын чарлапчатсаң, чӱрееңнең Худай Аны ӧлігдең
тірілдірібіскенге киртінчетсең, арачыланып аларзың. Чӱрекнең киртінгені ахтаныс пирче, аастаң
чарлааны арачыланыс пирче. Хан Худайның адын хығыртхан ноо даа кізі арачыланып алар.

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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