
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1.   Man by nature does evil (wrong).
Jean 3:19 Tə wa kəsəy ngwəvə Hyala va mbəzliy, tə sa nzana mba'a pətsa waŋ tsa səəkəy va Hyala kaa mbəzli
tə hiɗi, dzəghwa mbəzli diɓa na, nzəy tsa shi va mbə kwəsli ghəshi ɗi kən nza mbə pətsa waŋ tsa. Sa nzana, war
kwəma jikir na ghəshiy məni.

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 ghalaɓa kiə. Gəzəkə kwəma kataŋ na ghwəmə tiə ya
jəwəw.

We are all sinners!

2.   By that nature we are condemned.



Jean 6:40   Ma kwəma ɗi Dirəy, ya wa ntsaa nara, yən Zəghwə ci, dza na mba'a ndara nəfə tsa ciy, mba'a tsava
ndə kwəmavə piy tsaa kəɗi ma, zhini mba'ee dzaa zhanakati mbə məti fəca dza hiɗiy kərə» kə Yesəw.

Jena 3:18 Ma ntsaa ɓanavə nəfə tsa ci kaa Zəghwə Hyala vay, ka dza ngwəvəə nza kənəw. Ntsaa ɓanavə ma
nəfə tsa ci na, kəsə kəsə tsava ndə va ngwəvə Hyala. Sa nzana, kala ɗi ghəciy ɓə nəfə tsa ci kaa Zəghwə Hyala
va, zəkwəti tsa nzə.

Jean 3:36   Ya wa ntsaa zləɓati kwəma Zəghwə ci vay, a tsava ndə kwəmavə piy tsaa kəɗi ma. Ma na ntsaa dzaa
ɗi ma fəti ta kwəma gəzə Zəghwə vay, ka kwəmavə piy tsaa kəɗi maw. War ngwəvə sati nəfə tsa Hyala na saa
dzaa nza kən ya hwəmɓa.

There is a cost for sin!

3.   Jesus was in the world and he died for us.
Jean 14:6   Ma kə Yesəw na: «Yən na kwal tsa kataŋ tsa, sa dza mbəzliy kwəmavə piy tsaa kəɗi ma kwa.
Tsahwəti ndə tiɓa dzaa tsəhə vəgha Dirə Hyala mə ghwəmə, kala war dzar kweyew.

Jean 3:17 Ma na Hyalay, ghwənikə Zəghwə nzə na tikə tə hiɗi ta ɓasə ngwəvəə dzəkən mbəzliw. War ta mbə
ghəshiy kwəmavə mbəlishi tə mbərkə ghəci gwa'a tsəgha.

Jean 1:10,12 «Kwəma gəzə Hyala» vay, tiɓa niy nza na tə hiɗi, lə kwəma nzə va ngati Hyala shi ngati na tə hiɗi
gwanashi. Ma na ntsa tə hiɗi naci ki na, sənivə kwəma va naw. 11 Mba'a «Kwəma gəzə Hyala» va səkwata
mba'a nzəyta tə hiɗi nzə. Ma dza mbəzli nzə na, kala zləɓati ka'wəvə ghəshi. 12 Ma nihwəti mbəzli na, mba'a
ghəshi ka'wəvə, ka ɓanavə nefer shi. Dzəghwa na kaa niy ɓanavə nefer shi va, mba'a ɓanavəshi bərci ta mbə
ghəshiy mənishi ka ndərazhi Hyala.

4.   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!



Ephesiens 2: 8-9 Sa mbəlitəŋwəy Hyala vay, tə mbərkə sləni ghərati ghwəy naw, vəli tə gəm vəlitəŋwəy na,
war tə zhəhwər tsa nzə tə ghwəy gwa'a tsəgha na. Səvəri mbə sa ɓanavə ghwəy nefer ghwəy kaa zhəhwər tsa
nzə va. Məniy mbəli tsa mbəlitəŋwəy Hyala dzar kwa sləni mənti ghwəy, gar nə ndə na: «Tə slənee mbəliree»
kə, ka məni fəgəw.

Tite 3: 5 Mba'a mbəlantəmmə, sa mənti ghwəmmə sləni wəzə na mbəlantəmmə na kiw, war təgəm tsəgha
mbəlantəmmə na, sa zhanta hwər tsa nzə tə ghwəmmə. Aa yaɓantəmmə va kwəma ghwəmmə jikir na, mba'a
ghwəmmə yammə kwa baka səɗa. Diɓay, aa ndammə piy tsa 'war'war tsa, dzar kwa Safə tsa nzə ɗewɗew tsa.

Actes 4:12 Sa nzanay, war ghəci kwətiy na saa dzaa mbəlitəpə. Tsahwəti slən tsa ndə tiɓa tə hiɗi, mba'a Hyala
gəzanakəshi kaa mbəzli, ta mbəliŋwəy dza ghwəy li, kəw» kə.

5.   You must believe on the Lord and you will have everlasting life!
Jean 5:24   Avanay sənzənvay, ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ya tsamaɓa ndə favə na kwəma gəzee,
dza na mba'a zləɓavə kwəma ntsaa ghwənaray, a tsava ndə kwəmavə piy tsaa kəɗi ma. Ka kəsəy tsava ndə
ngwəvəw. A taŋəy dzəghwa kən məti, mba'a dzay dzəmbə piy tsaa kəɗi ma.

Jean 6:47 Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ya wa ntsaa ndara na nəfə tsa ciy, aa kwəmavə piy tsaa kəɗi
ma.

Jean 10:28   Ta ɓanavəshi piy tsaa kəɗi ma dzee, ka dza ghəshiy zashi tepəw. Tsahwəti ndə tiɓa dzaa mbay
zləghwəhwəshi mbə dəvə yaw.



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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