
Why did Jesus Die? 

 
 

1.   Because we are all sinners! 
 
МАРК 2:17   Гайсә, моны ишетеп, аларга әйтте: – Табиб сәламәт кешеләргә түгел, ә 
авыруларга кирәк. Мин тәкъва кешеләрне түгел, ә гµнаћлыларны чакырырга дип килдем.  
 
Римлыларга 3:10   Изге язмада язылганча: «Бер тәкъва кеше дә юк, бер генә дә.  

 
МАТТАЙ 18:11    “For the Son of man is come to save that which was lost.” 
 
2.   Because there is a cost for that sin! 
 
МАТТАЙ 15:18-20   Кешенењ авызыннан чыкканы йµрәгеннән чыга. Аны шул 
пычрата.   Явыз ниятләр, кеше үтерү, зиначылык, фәхешлек, урлашу, ялган шаћитлек итү, 
хурлау кешенењ йµрәгеннән чыга.   Кешене менә шулар пычрата. Ә юмаган куллар белән 
ашау кешене пычратмый. 
 
Римлыларга 6:23   Чµнки гµнаћ µчен әђер – үлем, ә инде Аллаћыныњ мәрхәмәт бүләге – 
Раббыбыз Мәсих Гайсәдә мәњгелек тормыш.  
 
МАРК 16:16   Иман китереп, суга чумдырылу йоласын үткән кеше коткарылачак, ә иман 
итмәүче исә, хµкем ителәчәк.  
 
 



 
There is a cost for your sin! 

 
3.   Because Jesus died and paid for our sins on the cross! 
 
МАТТАЙ 1:21  Ул ир бала тудырачак. Син Ања Гайсә дип исем кушарсыњ, чµнки Ул 
үзенењ халкын гµнаћлардан коткарачак! – диде.  
 
Римлыларга 5:8   Әмма Аллаћы безгә булган мәхәббәтен шуныњ белән исбат итә: Мәсих 
без әле гµнаћлылар булган чакта ук безнењ µчен үлде.  
 
Яхъя 3:16   Чµнки Аллаћы дµньяны шулкадәр яратты ки, Улына иман китерүче беркем 
ћәлак булмасын µчен, бәлки мәњгелек тормыш алсын µчен, үзенењ бердәнбер Улын 
бирде.  
 
МАТТАЙ 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! 
 
Рәсүлләр 4:12  Башка беркемдә дә котылу юлы юк. Ђир йµзендә кешеләргә бирелгән 
исемнәр арасында без коткарыла алырдай башка исем юк, – диде Петер.  
 
Эфеслеләргә 2:8-9    Чµнки сез Аллаћы мәрхәмәте белән иман аша котылдыгыз. Бу 
сезнењ үзегездән түгел, бәлки Аллаћы бүләге.  Бу – кылган эшләрегезнењ нәтиђәсе түгел, 
шуња күрә беркем дә мактанмасын. 
 
Титуска  3:5   безне кылган тәкъва эшләребез аркасында түгел, бәлки үзенењ шәфкате 
буенча, Изге Рух белән яњадан тудыру вә яњарту аркылы, үзенењ юып чистарту гамәле 
аша коткарды 



5.   We must put our faith and trust in Christ alone! 
 
МАРК 9:23 – Ул ни дигән сүз: «әгәр эшли алсањ»? Ышанган кешегә ћәммәсе дә мµмкин.  
 
МАРК 1:15   Ул әйтте: – Вакыт ђитте! Аллаћы Патшалыгы якынлашты! Тәүбә итегез ћәм 
Яхшы хәбәргә иман итегез!  
 
МАРК 10:15   Сезгә хак сүз әйтәм, Аллаћы Патшалыгын балалар кебек кабул итмәгән кеше 
анда кермәячәк.  
. 
Римлыларга 10:9-10;13    Гайсәне Раббы дип икърар итсәњ ћәм Аллаћыныњ Аны үледән 
терелтүенә чын күњелдән инансањ, котылачаксыњ.  Чµнки йµрәк белән иман итү Аллаћы 
биргән хаклыкка алып килә, ә иманны икърар итү – котылу бирәИзге язмада болай дип 
язылган: «Ялварып Раббыга мµрәђәгать иткән ћәркем котылачак».  
 

 
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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