God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
1 John 5:13 These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may
know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.

1. We are all sinners!
I John 1:8 Mbɔgé ɛsé déjɔgé nnó gabo ápɔ́ ɛsé mmyɛ, débwɔlége ɛlé gemɛge sé, ne wáwálé Ɛsɔwɔ apɔ́ ɛsé ne
metɔɔ́.
1 John 5:16-17 Banda naka ndi dama də gwaɗi Zətə ɓekə hayəpə akə nda ŋa kɨshə məndə da mətsə mətsə
laki, sayə à slefə navə ndi tá məndalə kəŋa, ndekə à da va və Zətə shifa. Ama a nda ndə ŋgɨɗə hayəpə kɨshə
məndə da mətsə mətsa, a taka yə tavə ŋa ŋə́ ndi slefə navə tá ndá məndinə ɓekə jɨba mekəŋa hayəpə ŋə́
ŋgayə la. Ba kəla ɓaki sləri mandzawə betete laki, ba hayəpa. Ama a nda ndə ndá ŋgɨɗə hayəpə akə kɨshə
məndə da mətsə mətsa.
1 John 3:6 Ndekə menə məndə ndzi də kuwə kutərə à Yesəwə laki, a njə nji də hayəpə la. Ama banda ndzi də
hayəpə laki, à zlaɓa akə naka Yesəwa, a tsaməla la.

We are all sinners!

2. There is a cost for your sin!
1 John 5:19 A tsaməla tsamə mə laki, udzaraki da Zətə ma, ama duniya betete laki, ba də huɗə harə bata
mandzawə kəŋa.
1 John 5:12 Ndekə menə məndə ndzi təgu Udzərə Zətə laki, a nda ndə à shifi kəŋa. Ama menə məndə ŋə́
kənə akə ndzə ŋa təgu Udzərə Zətə laki, a nda à shifi kəŋa la.
1 John 3:15

Menə məndə ŋə́ kənə mbɨrəzhə daməna laki, ba səka bata peslə mənda. À gwatsarə gwatsə na

jɨba ndá məndə ndekəŋa akə shifi akə da zlu ŋa na kiya na? Ahala, a ɗaba a tsamə ku jɨba ndá məndə ndekəŋa
laki, a gwatsarə ta akə shifi la.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 John 4:10 Sa ŋgwalə wamə akə Zətə də teŋwe teŋwe la, sa ŋgwamə ba ina cɨɗə kənə mbɨlə Udzərə məna a
ɗaba kənə mətsə ŋa tá udəra hayəpə mama. À mekəŋa ndekəŋa menə kɨslɨle ŋa warəvə Zəta. Ndekə a piyə
Zətə hayəpə mamə zla la. Mekəŋa menə ŋgwalə akə mənda.

Christ died for sinners!
1 John 4:2-3 À dzəgwa kə kənə ndi tsaməla tsamə laki, «Mɨshɨshə Zətə menə də meka mənda,» ŋə́ ndi na?
Ba menə məndə ŋə́ kənə tavə ŋa laki, «A malaha malə Yesəwə Kərisətəwə akə mənda, kənə saha ŋa sa
duniya,» ŋə́ kənə laki, ba mekəŋa məndə menə à Mɨshɨshə Zəta. Ama menə məndə ŋə́ kənə kwala mekəŋa
gwaɗi da Yesəwə laki, a nda à Mɨshɨshə Zətə la. Mɨshɨshə ŋa ndzi də ina laki, à ce sa kəladə Kərisətəwa. Sa
tsəna tsənə ku laki, «À da ce kəladə Kərisətəwa,» ŋə́ nda. A ce cə ba jira, ba henə də duniya mazlaməna.
1 John 5:11 Ŋa ina həŋa sayədə Zətə zlaɓa: vamə ŋa shifi akə da zlu ŋa, à gwatsarə ba sa Udzərə məna mə
akə shifi kəŋa.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
1 John 5:14-15 A nda zlɨzləwi mamə da sa Zətə ba wele wele la, a ɗaba a tsamə mə ba jirə à cɨnə cɨnə slafi

navə mamə banda ndevə mamə ba menə tekweshə ŋgwa rəvaŋguɗə məna. Ndekə ba menə a tsamə mə ba
akə cɨnəmə cɨnə ba ndava mamə tekweshə sa məna laki, a tsaməla tsamə mə zlaɓa ba akə gwatsarə gwatsə
ma.

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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