
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  
 

Introduction 
 
I Иоанн 5:13  Эпĕ сирĕн патăра, Турă Ывăлне ĕненекенсем патне, çакна çырса яратăп: Турă Ывăлне 
ĕненсен ĕмĕрлĕх пурăнăçлă пуласса пĕлсе тăрăр. 
  
I   We are all sinners! 
 
Рим 3:10   Çырнинче каланă пек: «Тӳрĕ пурăнакан пĕри те çук. 
 
Рим 3:23  пурте çылăха кĕнĕ, Турă мухтавне пĕри те тивĕçлĕ мар.  
 
Рим 5:12   Çапла вара, пĕр çын урлă тĕнчене çылăх килнĕ, çылăхпа пĕрле – вилĕм. Пĕр çынна пула пурте 
вилĕмлĕ пулса тăнă, мĕншĕн тесен пурте çылăха кĕнĕ. 
 

 
We are all sinners! 

 
II   There is a cost for that sin! 
 
Рим 6:23   Мĕншĕн тесен çылăхшăн вилĕмпе тӳлес пулать, Иисус Христосри, хамăр Хуçамăрти ĕмĕрлĕх 
пурăнăç вара – Турă парни. 
 
Малашнехине 21:8      Анчах та хăракансем те, шанчăксăррисем те, ирсĕрсем те, çын вĕлерекенсем те, 
аскăнсем те, асамçăсем те, кĕлеткесене пуççапакансемпе мĕн пур суеç таврашĕ те хăйсен вырăнне 
кӳкĕрт çунакан вутлă кӳлĕре тупĕç. Ку – иккĕмĕш вилĕм». 
   
III   Christ died for our sins. 
 
Рим 5:6   Эпир халсăр чухне Христос пирĕншĕн, Турра хисеплемен çынсемшĕн, палăртса хунă вăхăтра 
вилнĕ.  
 



Рим 5:8   Христос вара пирĕншĕн эпир çылăхлă чухнех вилнĕ. Çапла майпа Турă пире Хăй епле юратнине 
кăтартса панă. 
 
Рим 14:9   Мĕншĕн тесен Христос вилнисемпе чĕррисен Хуçи пулмашкăн вилнĕ те, чĕрĕлнĕ те.  
 
Рим 6:23   Мĕншĕн тесен çылăхшăн вилĕмпе тӳлес пулать, Иисус Христосри, хамăр Хуçамăрти ĕмĕрлĕх 
пурăнăç вара – Турă парни. 
 

 
Christ died for sinners! 

 
IV   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s 
word for it, and trust Jesus alone! 
 
Ĕçĕ-хĕлĕ 4:12   Эсир, çурт тăвакансем, юрăхсăр тесе ывăтнă чул никĕсри тĕп чул пулса тăчĕ. Çав чул вăл – 
Иисус. Урăх никам та çăлăнăç кӳреймĕ, мĕншĕн тесен çакă çутă тĕнчере çын панă ятсенчен пире çăлма 
пултаракан урăх ят çук». 
 
Ефесри 2:8-9   Мĕншĕн тесен эсир Унăн ырăлăхĕпе ĕненсе çăлăнăç тупрăр. Ку вара сирĕн тивĕçĕр мар, 
Турă парни.  Çăлăнăçа ĕçе кура памаççĕ, çавăнпа никам та ĕçĕсемпе мухтаннă ан пултăр. 
 
Тит 3:5   пире Вăл тӳрĕ ĕçĕмĕрсемшĕн мар, Хăй ырăлăхлă пулнăран чĕрĕлӳ шывĕпе тасатса, Святой 
Сывлăшпа çĕнетсе тăчĕ. 

 
V   We must put our faith and trust in Christ in order to be saved. 
 
Рим 4:24   пирĕн пирки те. Эпир Иисус Христос Хуçамăра вилĕмрен чĕртсе тăратнă Турра ĕненетпĕр, 
çакна тӳрĕлĕх шутне кĕртĕç. 
 
Рим 10:9-10,13    Енчен те эсĕ чĕлхӳ-çăварупа Иисуса Хуçамăр тесе йышăнатăн пулсан, чĕрӳпе Турă Ăна 
вилĕмрен чĕртсе тăратнине ĕненетĕн пулсан – çăлăнăн.  Мĕншĕн тесен тӳрре тухмашкăн – чĕререн 
ĕненмелле, çăлăнмашкăн – ĕненӳ çинчен чĕлхе-çăварпа уççăн каламалла. «Хуçа Турă ятне асăнакан 
кирек кам та çăлăнать», – тесе те каланă-çке.  
 



 
 
 
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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