
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  
 

Introduction 
 
I Яхъя 5:13  Мин моны сезгә, Аллаћы Улы исеменә иман итүчеләргә, үзегезнењ мәњгелек 
тормышыгыз барлыгын белегез, дип яздым  
  
I   We are all sinners! 
 
Римлыларга 3:10   Изге язмада язылганча: «Бер тәкъва кеше дә юк, бер генә дә.  
 
Римлыларга 3:23  чµнки барысы да гµнаћ кылдылар ћәм Аллаћыныњ даныннан мәхрүм 
калдылар.  
 
Римлыларга 5:12   Бер кеше аркылы гµнаћ ћәм гµнаћ белән бергә үлем дµньяга үтеп 
керде. Шулай итеп, үлем барлык кешеләргә таралды, чµнки барлык кешеләр гµнаћ 
кылдылар.  
 

 
We are all sinners! 

 
II   There is a cost for that sin! 
 
Римлыларга 6:23   Чµнки гµнаћ µчен әђер – үлем, ә инде Аллаћыныњ мәрхәмәт бүләге – 
Раббыбыз Мәсих Гайсәдә мәњгелек тормыш.  
 
Ачылыш 21:8   Әмма куркакларныњ, тугры булмаганнарныњ, әшәкеләрнењ, кеше 
үтерүчеләрнењ, фәхешлек кылучыларныњ, сихерчеләрнењ, потка табынучыларныњ, 
барлык ялганчыларныњ µлеше ут ћәм күкерт белән ялкынланып торган күлдә. Бу – 
икенче үлем». 
   



III   Christ died for our sins. 
 
Римлыларга 5:8   Әмма Аллаћы безгә булган мәхәббәтен шуныњ белән исбат итә: Мәсих 
без әле гµнаћлылар булган чакта ук безнењ µчен үлде.  
 
Римлыларга 14:9   Чµнки Мәсих нәкъ шуныњ µчен – үлеләр ћәм тереләр µстеннән Раббы 
булып хакимлек итү µчен үлде дә, терелде дә. 
 
Римлыларга 6:23   Чµнки гµнаћ µчен әђер – үлем, ә инде Аллаћыныњ мәрхәмәт бүләге – 
Раббыбыз Мәсих Гайсәдә мәњгелек тормыш.  
 

 
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! 
 
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 
 
 
 



V   We must put our faith and trust in Christ in order to be saved. 
  
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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