God’s Simple Plan of Salvation taken from I Юхан
Introduction
I Юхан 5:13 Мен буларды Кудайдың Улына исенген сизлерге мєңгилик ѳмирге ийе екениңизди
билиўиңиз ушын жазып атырман.

1. We are all sinners!
I Юхан 1:8 Гүнамыз жоқ десек, ѳз-ѳзимизди алдаған боламыз ҳєм бизлерде ҳақыйқатлық болмайды.
I Юхан 5:16-17 Егер ким де ким туўысқанының ѳлимге апармайтуғын гүна ислегенин кѳрсе, дуўа
етсин. Кудай оған ѳмир береди. Буны ѳлимге апармайтуғын гүна ислегенлер ҳаққында айтып атырман.
Ѳлимге апаратуғын гүна да бар. Бул ушын дуўа етсин, деп атырғаным жоқ. Ҳєр қандай жаманлық –
гүна, бирақ ѳлимге апармайтуғын гүна да бар.
1 Юхан 3:6 Оның менен жасайтуғын адам гүна ислемейди. Гүна ислеўди даўам етип атырған адам
Оны кѳрмеген де, билмеген де.

We are all sinners!

2. There is a cost for sin!
I Юхан 5:19 Ѳзлеримиздиң Кудайға тийисли екенимизди ҳєм пүткил дүнья шайтанның қол астында
екенин билемиз.
I Юхан 5:12 Кудайдың Улына ийе болған адам ѳмирге ийе болады, Кудайдың Улына ийе болмаған
адам ѳмирге ийе емес.
1 Юхан 3:15 Туўысқанын жек кѳрген ҳєр бир адам – адам ѳлтириўши. Ҳеш бир адам ѳлтириўшиниң
мєңгилик ѳмирге ийе емес екенин билесизлер.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 Юхан 4:10 Мине, сүйиспеншилик – усы: бизлер Кудайды емес, ал Кудай бизлерди сүйип, Ѳз Улын
бизлердиң гүналарымыздың кеширилиўи ушын қурбанлық қылып жиберди.

Christ died for sinners!
1 Юхан 4:2-3 Кудайдың Руўхын мынадан билесизлер: Ийса Масихтың адам денесинде келгенин тєн
алған ҳєр қандай руўх Кудайдан. Ийсаны тєн алмаған ҳєр бир руўх Кудайдан емес. Бул – Масихқа қарсы
турыўшының руўхы. Сизлер оның келетуғынын еситкен едиңлер. Мине, ол єлле қашан дүньяда.
I Юхан 5:11 Сол гүўалық мынаў: Кудай бизлерге мєңгилик ѳмир берди ҳєм бул ѳмир Оның Улында.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
I Юхан 5:14-15 Бизлерде Оған деген мынадай батыллық бар: Кудайдың еркине сай не сорасақ та, Ол
бизлерди еситеди. Егер не сорасақ та, Оның еситетуғынын билетуғын болсақ, Оннан
сорағанларымызды алатуғынымызды да билемиз.
Яқып 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».

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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