
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM ЮХАН 

 
Why did Jesus die? 

 
1.   Man by nature does evil (wrong). 
 
Юхан 3:19   Ҳүким мынадан ибарат: дүньяға нур келди, бирақ адамлардың ислери жаман 
болғанлықтан, олар нурға қарағанда қараңғылықты жақсы кѳрди. 
 

 
We are all sinners! 

 
2.   By that nature we are condemned. 
 
Юхан 6:40   Єкемниң ерки – Оның Улын кѳрип, Оған исенген ҳәр бир адамның мәңгилик ѳмирге ийе 
болыўы. Мен оны ақырғы күни тирилтемен. 
 
Юхан 3:18   Оған исенген адам ҳүким етилмейди. Ал исенбеген адам әлле қашан ҳүким етилген, 
ѳйткени ол Ќудайдың жалғыз Улының атына исенбеди. 
 



Юхан 3:36   Улға исенген адам мәңгилик ѳмирге ийе болады. Улды тыңламаған адам ѳмир кѳрмейди, ал 
Ќудайдың ғәзеби оның үстинде қалады.  
 

 
There is a cost for your sin! 

 
3.   Jesus was in the world and he died for us. 
 
Юхан 14:6  Ийса оған былай деди: – Мен жол, ҳақыйқат ҳәм ѳмирмен. Мен арқалы болмаса, ҳеш ким 
Єкеге бара алмайды.   
 
Юхан 3:17   Ќудай Улын бул дүньяны ҳүким етиў ушын емес, ал дүньяны Ол арқалы қутқарыў ушын 
жиберди 
 
Юхан 1:10,12   Сѳз дүньяда еди. Дүнья Ол арқалы жаратылған еди, бирақ дүнья Оны танымады. 11 Ѳз 
жерине келди, бирақ Ѳз халқы Оны қабыл етпеди. 12 Бирақ Ол Ѳзин қабыл еткенлерге, атына 
исенгенлердиң ҳәммесине Ќудайдың балалары болыў ҳуқықын берди. 
 

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.   You must believe on the Lord and you will have everlasting life! 
 



Юхан 5:24   Сизлерге шынын, ҳақыйқатын айтаман: Мениң сѳзлеримди тыңлап, Мени Жибергенге 
исенген адамда мәңгилик ѳмир бар. Ол ҳүким етилмей, ѳлимнен ѳмирге ѳтти. 
 
Юхан 6:47   Сизлерге шынын, ҳақыйқатын айтаман: исенген адам мәңгилик ѳмирге ийе. 
 
Юхан 10:28   Мен оларға мәңгилик ѳмир беремен ҳәм олар ҳеш қашан набыт болмайды. Ҳеш ким 
оларды Мениң қолымнан тартып ала алмайды. 
 

 
 

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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