God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
1 Zwɑn 5:13 Aý pʋ́ pʋ́nɩ́ sɑɡɩ kʋ tə, ɑ̀ pɩn ɑbɑ, sə ɑ́ lwɑrɩ yoo kʋ tə. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, ɑ́ nə keni ɑ́ wɑɑ Yɩɩ-Biu tə nə
wuuu, ɑ́ jə mɩɩ tə, kʋ nə bɑ zwɛ̀ Yɩɩ con.

1. We are all sinners!
1 Zwɑn 1:8 Nə nə swɩ̀n də, nə bɑ cʋnɑ tʋŋɑ, nə yɩ nə ɡɩɡɑrɩ nə tɩ̀ɑ̀n, cɩ́ɡɑ́ ɡɑ tə̀ lə́ də nəbɑ.
1 Zwɑn 5:16-17 Də lı̀ù nə nɩ ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ, də ʋ tʋŋɑ cʋnɑ, tə nə bɑ́ jɑ wɑ́ tə vɑ tɩɑn wɑ,
sə ʋ jʋn Yɩɩ. Yɑ́ Yɩɩ wɑ́ pɑ mɩɩ ʋ don təntə nə, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ. Kʋ nətʋ tə jə nywɑrɩ, kʋ pɑ lɩ̀ɑ̀ tə nə,
bɑ cʋnɑ tə nə bɑ́ kə bɑ tɩɑn wɑ. Yɑ́ cʋnɑ duən dɑ̀ ń nə wulə tə yı ́ɡúrə́ nə yɩ tɩɑn. Kʋ tɑ̀ cʋnɑ yiri təntə yɩrɩ nə, ɑ̀
swɩ̀n ɑ́ con, sə ɑ́ jʋn Yɩɩ. Tʋtʋnyiri mɑmɑ kʋ nə yɩ kʋnkʋn yoo, kʋ yɑ cʋnɑ. Yɑ́ cʋnɑ duən wulə, tə nə bɑ lı̀ù
tɩɑn wɑ kəni.
1 Zwɑn 3:6 Lı̀ù tə mɑmɑ, ʋ də wɑ́ dɑ̀ ń nə vwə duən nə, mɑ́ŋɑ́ mɑmɑ wuuu, kʋ́ ʋ̀ bɑ cʋnɑ fwɑ. Yɑ́ lı̀ù tə ʋ nə
tʋŋɑ cʋnɑ, kʋ tı ́ú tə wɑ̀ wɑ́ nɩ, ʋ ɡɑ yə̀ rı̀ wɑ́ də.

We are all sinners!

2. There is a cost for our sin!
1 Zwɑn 5:19 Nə yə̀ ə́ də, nə yɑ Yɩɩ nə tɩ. Yɑ́ Sɩtɑnɑ nə dı ́ dɩ̀ɑ̀n lɩ̀ɑ̀ tə mɑmɑ yuu wɑ, bɑ nə yɩ lʋʋ nə tɩ bɑ.
1 Zwɑn 5:12 Lı̀ù tə, Yɩɩ-Biu tə nə wulə də wɑ́ , kʋ tı ́ú tə jə mɩɩ təntə. Lı̀ù tə, Yɩɩ-Biu tə nə tə̀ lə́ də wɑ́, kʋ tı ́ú bɑ
mɩɩ təntə jə.
1 Zwɑn 3:15 Lı̀ù tə mɑmɑ, ʋ nə dʋŋɑ ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ, kʋ tı ́ú yɩ lɑɡʋrʋ. Yɑ́ ɑ́ ɡɑ yə̀ ə́ də, lɑɡʋrʋ
nədʋ tətə bɑ mɩɩ tə, kʋ nə bɑ zwɛ̀ Yɩɩ con, tə jə, ʋ pɑ ʋ tɩ̀ɑ̀n nə.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 Zwɑn 4:10 Á nəŋə nətʋ tə, ʋ sonu tə nə yɩ. Kʋ tɑ̀ , nə nə sónı ́ Yɩɩ tə yɩrɩ, kʋ yɑ, ʋ nə swə nəbɑ tə yɩrɩ. Yɑ́ ʋ
dɑ̀ ń tʋn ʋ bı̀ú tə, sə ʋ tɩ, ndə nə yuu joŋi vɑnɩ nə, bɑ nə ɡʋɑ, sə kʋ lɩ nə cʋnɑ tə.

Christ died for sinners!
1 Zwɑn 4:2-3 Á nəŋə nətʋ tə, ɑ́ nə wɑ́ twɑ́, ɑ́ mɑ lwɑrɩ də, kʋ nə yɑ Yɩɩ-Siŋu tə. Lı̀ù tə mɑmɑ, ʋ nə swɩ̀n ʋ bɩrɩ
də, Zwezi-Kərisə cɩ́ɡɑ́ nɑn Yɩɩ con, ʋ bɑ̀ , ʋ pɑ, kɑn lʋrɩ wɑ́ tɩɑ yuu wɑ, kʋ tı ́ú yɩ Yɩɩ nə tɩ wɑ́. 3 Lı̀ù tə mɑmɑ, ʋ nə
bɑ cɩ́ɡɑ́ tə bɩrɩ Zwezi-Kərisə yoo təntə yuu wɑ, kʋ tı ́ú tɑ̀ Yɩɩ nə tɩ wɑ́ . Kʋ tı ́ú súə́ də Kərisə dʋŋʋ tə siŋu tə. Á dı ́
yɑ́ɑ́ ɑ́ nı̀ də, Kərisə dʋŋʋ təntə wɑ́ bɑ̀ . Sɩ́ʋ́n nə, ʋ mɑnwɑrɩ ʋ wulə lʋʋ wɑ.
1 Zwɑn 5:11 Á nəŋə, tə sʋ̀ rɑ̀ n təntə nə: Yɩɩ pɩn nəbɑ mɩɩ tə, kʋ nə bɑ zwɛ̀ ʋ con. Yɑ́ ʋ bı̀ú tə dɑ̀ ń nə yɩ mɩɩ
təntə dəkuu

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
1 Zwɑn 5:14-15 Yɑ́ ɑ́ nəŋə nətʋ tə, nə nə zən nə yəni də, fən tə̀ lə́ Yɩɩ yɑ́ ɑ́ con. Də nə nə lòrı̀ won, kʋ twɑ́ də ʋ
fɩrɑ tə, ʋ cʋɡɑ nəbɑ. Də nə dɑ̀ ń nə yə̀ ə́ də, ʋ cʋɡɑ nəbɑ won tə mɑmɑ, nə nə lòrı̀ ʋ con, nə yə̀ ə́ də, ʋ wɑ́ pɑ
kʋ nəbɑ də.
Romə tɩ̀ɑ́n 10:9-10,13 Də n nə swɩ̀n n bɩrɩ n nii wɑ də, Zwezi-Kərisə yɩ Yuu-Tiu lɩ̀ɑ̀ yɑ́ɑ́ con, n nə kə n wɑɑ ʋ nə,
n ɡɑ pɑ cɩ́ɡɑ́ də, Yɩɩ bwin wɑ́ ʋ lɩ tɩɡɑ wɑ, Yɩɩ wɑ́ jon mʋ́ . Kʋ yɩ cɩ́ɡɑ́ , də n nə ken n wɑɑ Zwezi-Kərisə nə, Yɩɩ wɑ́
pɑ n jı̀ cɩ́ɡɑ́ tı ́ú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yɑ́ ɑ́ con. Də n nə kʋ́ ʋ̀ swɩ̀n n bɩrɩ n nii wɑ də, Zwezi-Kərisə yɩ Yuu-Tiu lɩ̀ɑ̀ yɑ́ɑ́ con, Yɩɩ wɑ́
jon mʋ́. Kʋ yɩ ndə kʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sɑɡɩ tə wɑ, kʋ wʋ́ : "Lı̀ù tə mɑmɑ, ʋ nə boŋə ʋ kəni Yuu-Tiu yɩrɩ tə nə, YuuTiu wɑ́ jon kʋ tı ́ú".

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. 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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