God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
I John 5:13 Ma kwəma tsasli tə ŋwəy ya kwəma va tiə ŋgəŋwəy, ghwəy mbəzliə zləɓavə kwəma Zəghwə Hyala
gwaˈay: Ta mbə ghwəy sənay kataŋ kataŋ piy ndə kə ɗima tsa kwəmavə ghwəy na!

1. We are all sinners!
1 Jean 1:8 Ma baˈa pəghwəmə niə: «Am! Kaˈ məni kwəma jikir na nza ghəy na ghəy ya jəw!» Pəghwəməy. Ava
ghwəmə dzəmbəmə mbə sla dzərvə kaa ghən tsa ghwəmə ghala ɓa kiə. Gəzəkə kwəma kataŋ na ghwəmə tiə ya
jəwəw.
I Jean 5:16-17 Mbaˈa kə ndə kəsay tsahwəti zəmbəghəy (kwa kwal Hyala) mbə məni kwəma jik naˈ dzaˈ kama
gar mətiə ghəci vəy. Wəzə na ghəciə cəˈwə Hyala tiə. A Hyala dza ɓanavə piy ndə kəɗima kwərakwə kiə
ghalaɓa kaa zəmbəghəy tsava. Ma kwəma cəˈwə gəzə vay, war va mbəzliə mənti jiki r tsaˈ kama gar mtəiə
1 Jean 3:6 Vatsəgha na kiə: Ma ntsaˈ jikəy kwagwaˈ lə Yesəw Kiristew mbə nəf tsa ciy. Ka məni kwəma jikir
naw. Əy, ma ntsa nza war mbə məni kwəma jikir na na. Aˈ, səkə tsava ndə nata kwəma Yesəw mbə nəf tsa ciw,
sənay ghəci ya Yesə w tsava tala ɓaw! Ava tsəgha na.

We are all sinners!

2. There is a cost for our sin!
I Jean 5:19 A ghwəmə sənay na ghwəmə mbəzli Hyala nza ghwəmə. Ma niə tərmbə mbəzli tə hiɗi gwanashi na,
niə Ndəjaka tsa Hyalaˈ niva.
1 John 5:12 Ya wantsaˈ zləɓavə kwəma Zəghwə Hyala gwaˈay, a kwəmavə piy ndə kəɗima! Ma ntsaˈ
zləɓatimay, ka kwəmavə tsavaw.
1 Jean 3:15 Əy, maa ntsa ɗiəma mətsə zəmbəghəy kiy. Ava ndə bwəkwə-pə na tsava ndə. Əy, na ghwəy sənay
kiy: War ɓara kə ndə ka ndə pəslipeə na. Ka kwəmavə piy tsa dza kəɗima tsa va ndəw, pəghwəy.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 Jean 4:10 Avanay njasa nza kwəma ɗiə tsa Hyala gəzə ghwəm: Sa dza na baˈa ghwənikəmə Zəghwə nzə səkə
tə ghwəmə, ta mbə ghwəmə kwəmavə kwəma pəli kwəma ghwəmə jikir na va. Aˈ nza va sa gha ghwəmə
mananati kwəma ɗiə tsa ghəshi tiə ghala kwatanjasaa taw! War ghənzə gha na tarəvə mənti tsəgha.

Christ died for sinners!
I John 4:2-3 Ma dza ghwəy mbay tihəvər hiy: Ya tsamaɓa ndə na ntsa dza ni: «A Yesəw Kiristew mənti ghən
tsa ci ka ndə, baˈa səkəy tikə tə hiɗi!» Kəy. Ava ghəci na ntsa gəzə kwəma lə bərci səkə va Saf tsa Hyala . 3 Ma
ntsa sawa kwəma zhəghə tsa zhəghəy Yesəw Kiristew ti ka ndəngəri, səkəy tikə tə hi ɗiy: Ma tsava ndə na, lə
bərci Saf tsa Hyala gəzə na kwəmaw! Saf tsaˈ səkə va Ndəjaka tsa Yesəw Kiristew va na tsa va. Saˈ niy favə
ghwəy va: «Ta səkə dza gəla ciə dza!» Kəməndi niy niə. Avaˈ ghəci na tsava kiə. Sa səkəy na dzəti hiɗi nana.
I John 5:11 Avanayəmə njasa gəzəkəm Hyala kwəma va: A kə: A Hyala nda ŋgwəmə kwəma piy ndə kəɗima,
səkə dzar kwa Zəghwə nzə.» Kə.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
IJean 5:14-15 Ma na kwəma kəŋəti ghwəmə ghən tsa ghwəmə dzəkəna Hyala tiy: Vasa sənay ghwəmə, war
mbə fə ghən ghənzə tə ghwəmə, ta fa kwəma cəˈwə ghwəmə və gwaˈa, kama kwəma va geˈi njasa ɗiəti na.
Mbaˈa pəghwəmə sənay, mbə fə ghən ghənzəta fa kwəma cəˈwə ghwəmə və gwaˈa tsəgha kiy. A ghwəmə
sənay kwərakwə kiə ta nda njasawəmə dza na ya wa ɓa shə cəˈwə ghwəmə və gwaˈa.

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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