
God’s Simple Plan of Salvation taken from I John 
 
Introduction 
 
I Яхъя 5:13  Мин моны сезгә, Аллаћы Улы исеменә иман итүчеләргә, үзегезнењ мәњгелек 
тормышыгыз барлыгын белегез, дип яздым  
  
1.  We are all sinners! 
 
I Яхъя 1:8   Әгәр: «Гµнаћыбыз юк», – дисәк, без үз-үзебезне алдыйбыз ћәм бездә 
хакыйкать юк.  
 
I Яхъя 5:16-17    Әгәр берәү имандаш туганыныњ үлемгә китермәүче гµнаћ кылуын күрә 
икән, ул кеше дога кылсын ћәм Аллаћы аныњ туганына тормыш бирәчәк. Моны үлемгә 
китермәүче гµнаћ кылучылар хакында әйтәм. үлемгә китерүче гµнаћ бар: бу гµнаћ 
хакында дога кылсыннар дип әйтмим.  Ћәр явызлык – гµнаћ, әмма бµтен гµнаћ та үлемгә 
китерми.  
 
I Яхъя 3:6   Ањарда торучы ћәркем гµнаћ кылмый. Гµнаћ кылучы ћәркем Мәсихне 
күрмәгән ћәм Аны танымаган.  
 
 

 
We are all sinners! 

 
2. There is a cost for sin! 
 
I Яхъя 5:19      Без үзебезнењ Аллаћыдан булуыбызны, ә бµтен дµньяныњ исә явыз 
иблиснењ хакимлеге астында булуын беләбез. 
 
I Яхъя 5:12    Аллаћы Улы барныњ тормышы бар, Аллаћы Улы булмаганныњ тормышы юк.  



I Яхъя 3:15   үзенењ туганына нәфрәтләнүче ћәркем кеше үтерүче була. Кеше үтерүченењ 
мәњгелек тормышы булмаганын сез беләсез.  
 
3. Jesus died and paid for our sins on the cross! 
 
I Яхъя 4:10    Мәхәббәт менә шуннан гыйбарәт: без Аллаћыны яратканнан түгел, бәлки Ул 
безне яратты ћәм безнењ гµнаћларыбызныњ кичерелүен алып килүче ћәм безне Аллаћы 
белән татулаштыручы корбан рәвешендә үзенењ Улын ђибәрде.  
 

 
Christ died for sinners! 

 
I Яхъя 4:2-3   Аллаћы Рухын сез болай танырсыз: Гайсә Мәсихнењ кеше булып 
килгәнлеген икърар итүче ћәр рух Аллаћыдан була.  Ә Гайсәне икърар итмәүче бер рух та 
Аллаћыдан түгел, ул – сез аныњ киләчәге хакында ишеткән ћәм хәзер инде дµньяда 
булган Мәсих дошманыныњ рухы була.  
  
I Яхъя 5:11   Ул шаћитлек исә шуннан гыйбарәт: Аллаћы безгә мәњгелек тормыш бирде 
ћәм ул тормыш – Аныњ Улында.  
  
4. We must put our faith and trust in Christ alone! 
 
I Яхъя 5:14-15   . Безнењ Аныњ каршында булган ышанычыбыз бар – без Аллаћыныњ 
ихтыяры буенча нәрсәне генә сорасак та, Ул безне тыњлый.  Аныњ тыњлаганын без 
беләбез икән, нәрсә генә сорасак та, сораганыбызны алуыбызны беләбез.  
 
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».  



 
 
 
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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