GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1. Man by nature does evil (wrong).
John 3:19 Na ndza ra kita tsa: wuri nggamə kə səkə wdunya, a má mbəlyi kwa wdunya mwa, "i-ma hyá "i
nkutli tə́ nggamə tsa, təmburi wsha ntintimye tsá mələ hyá.
I John 1:8 Má ba myi gə nee, bikyi va myi wə, əkwə, wuri myi kə nggutətə ghi-myi; mwa, jiri va myi wə.

We are all sinners!

2. By that nature we are condemned.

John 6:40 Má wsi kə Ta-tara "i, njə́ nee, wamara mdi kə nata Zəgwi-ranjə tsa a ba mbərəsa lə njə́, mdi shə
dzəgə tlayi mkyə má kəri; yira dzəgə tlanə hyá paɗə lə mkyə səmə kwa kúlə, tə vəci shə dzəgəndza," əkwə
Yesu.
John 3:18 "Wamara mdi kə mbərəsa lə njə́ mwa, ka dzəgə mdi shə fəgwa mə bwanyə kita ra Hyalatəmwə wə;
a má mdi má mbərəsa lə njə́, wuri kita kə tsəshə njə́ təmburi má-ranjə mbərəsa lə Zəgwi ra Hyalatəmwə kutə
ndyandyangə tsa.
John 3:36 Má wamara mdi kə mbərəsa lə Zəgwi-ranjəa, wuri mdi shə kə tlayi mkyə má kəri; má mdi kə
dlənata Zəgwi ra Hyalatəmwə tsa mwa, ka tlayi mkyə má kəri njə wə—tə njə́ dzəgə bwanyə ndza va
Hyalatəmwə dabwaa batə wavi.

There is a cost for sin!

3. Jesus was in the world and he died for us.
John 14:6 Ba Yesu gə nee, "Yira hunkwa tsa lə ghi-ra; yira jiri mwa; yira mdi kə nggərəkə mkyə má kəri tə́
mbəlyi! Mdi shə ba səkə tá Hyalatəmwə Ta, a na njə má səkə kə rá wə.
John 3:17 Vá mnəkə Zəgwi-ranjə tsa Hyalatəmwə səkə tazhe fəyə kita rə bwanyə kwa ghi mbəlyi wə; tazhe
ba mbəlyi tlayi mbə səkə kə njə́ səkə njə.
John 1:10,12 Vəcə nggamə tsa, wuri kə səkə wdunya handa; səkə kə njə́ mələtə wdunya Hyalatəmwə zamə.
A má mbəlyi kwa wdunya mwa, vá sənata njə́ hyá wə. A má paɗə mbəlyi kə kə́lə njə́ lə hwi kutə, a ɗatə yə tá
vəcə-njə, a ba mbərəsa lə njə́, wuri njə kə nggərəkə nkwa tə́ hyá, a hyá ndza ka nggwasə Hyalatəmwə.

4. Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Acts 4:12 Má Yesu nə, njə́ Mdi kə mbə nkwa—wuntə mdi kə mbə nkwa shə wə; təmburi wuntə mdi shə kwa
wdunya, tsá kə Hyalatəmwə fəyə ka mdi ndza mbəlyi tlayi mbə səkə va njə́ wə," əkwə Bitrus sha hyá.

Ephesians 2:8-9 Səkwa tə zərəndza ra Hyalatəmwə tlayi mbə yə mənə səkə kə mbərəsa-rayə. Mbə-yə tsa
mwa ná, lə dənama-rayə vətə yə wə; Hyalatəmwə nggə yə lə zərəndza-ranjə. Təmburi tsətsə, kandə mdi ɓwatə
ghi-njə lə mbə tsa ka wsi kə njə vətə lə dənama ra ghi-njə wə.
Titus 3:5 ba njə mbə́tə myi. Səkwa təmburi tlə́nə ndərə kə myi mələtə nda mbə́tə myi njə wə; a səkwa tə
zhihwi kə njə zhihwi tá myi kalə nda mbə́tə myi njə—səkə kə Mambəli-njə kə yaɓəntə mni-myi va bikyi-myi, a
ba mbərətə myi ka mbəlyi lə məhələ tsapə, a ba nggə myi mkyə məlifyi.

5. You must believe on the Lord and you will have everlasting life!
John 5:24 "Jiri tsá gə rá sha yə, má wamara mdi kə nka tləmə tá vəcə-ra, a ba mbərəsa lə Mdi kə mnəkə rá tsa
nə, wuri mdi shə kə tlayi mkyə má kəri. Ka dzəgə mdi shə dzəmə bwanyə kita ra Hyalatəmwə wə; təmburi wuri
njə kə mbə́lə va bwanyə mtə, a ba dzəmə mkyə má kəri.
John 6:47 "Jiri tsá gə rá sha yə, má wamara mdi kə mbərəsa lə rá, wuri mdi shə kə tlayi mkyə má kəri!
John 10:28 Yira nggərəkə mkyə má kəri tə́ hyá; ka dzəgə hyá za batə wavi wə. Mdi shə mwa ba tsəramə
dləgwalyə hyá va rá wə,

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!"

Amazing Grace Publishing *100 Lakeview Court * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com

