GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1. Man by nature does evil (wrong).
John 3:19 À ɓekə ɗaba tawə Zətə sheriya na? A ɗaba a saha sə parakəka sa duniya, ama a taka ndá məndə haya

ŋa la. A ŋgwa ba ndzi də kuzlə ta tá ɓekə menə tekweshə akə tsəwə ŋa.
I John 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

We are all sinners!

2. By that nature we are condemned.
John 6:40 “Má neki mawə mawə məndə wayə Udzərə Zətə ŋə́ kənə fətarə ŋa à wayə laki, à gwatsarə gwatsə
akə shifi akə da zlu ŋa, da bərədəla mayə səda də mətsə mətsə tá da shiﬁ patsa da zlu zamana. Mekəŋa menə
ŋgwa rəvaŋguɗə Balə waya,» ŋə́ Yesəwə tekita.”

John 3:18 Menə məndə ŋə́ kənə fətarə ŋa à Udzərə Zətə laki, a mbɨɗə Zətə a sheriya la. Ama menə məndə ŋə́

kənə akə fətarə ŋa à ina laki, a mbəɗaha mbəɗə a sheriya ba həŋa a ɗaba menə akə fətarə ŋa à Udzərə Zətə ba
kutəra.
John 3:36 Ndekə menə məndə ŋə́ kənə fətarə ŋa à Udzərə Zətə laki, a gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu ŋa.
Ama menə məndə akə fɨ zhɨrəwə da Udzərə Zətə laki, a dá gwatsarə akə shifi kəŋa la, à ɗebə vala sheriya
Zəta.

There is a cost for sin!

3. Jesus was in the world and he died for us.
John 14:6 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekina laki, «Ba wayə menə tɨvə ta da sa Baba Zəta. À gwatsarə ba sa mayə ndi
akə jira, narə shifa. A nda ŋgɨɗə tɨvə ba wele wele tá da sa Baba Zətə la, sayə ba dadə a wayə ba kutəra.
John 3:17 A taka Zətə mbɨlə Udzərə məna tá mbəɗata ndá məndə a sheriya la. Təka laki, a mbɨlə tá varatada

vara.

John 1:10,12 Sa ba a duniya parakəka kəŋa, ina Gwaɗi Zəta. Sa ndarəla Zətə duniya à ina, ama a taka ndá
məndə də duniya tsaməla ŋa la. Ama ndá ŋgɨɗə ndá məndə hədaŋə laki, a zləha zləhə ta, a fətarə fə ta à ina.
Ndekə vatə ŋa tɨvə tá malaha akə udzaraki da Zəta.

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 Sayə ba ina menə kurə dzəgwa varamada vara. A nda ŋgɨɗə məndə ba wele wele a duniya menə va
Zətə tɨvə ŋə́ ŋgamə varada ŋa dadə a ina la,» ŋə́ Piyera.
Ephesians 2:8-9 Ba ɗaba tsara huɗə kəŋa məna menə varakwada Zətə də menə fətarə ku à ina. Ndekə mawə
tekweshə menə ɓakəla ku tá varakwada varə na kiya na? A nda la bi, a varakwada ba nazadaya. Má deŋavada

ba à deŋi kwa, a varakwada meka la, a varakwada ba nazadaya. Wa menə kurə dzəgwa ɗɨgə warəvə tá kuravə
da mekəŋa gwaɗi na kiya na?
Titus 3:5 Ndekə laki, a varamada vara. Dadə a delə sləri kaɗa mamə menə varamada ŋa ba wele wele la. Təka
laki, a dzalə a rəvə ma, kənə varamada ŋa. Paramada ŋa də hayəpə mama. Mekəŋa ndekəŋa laki, a ɓakəla à
ndzəɗi Mɨshɨshə məna a ɗaba ŋə́ ŋgamamə həda ŋa akə ɓiwa, ŋə́ ŋgamamə akə ndza ndzi səka sa ndziŋa.

5. You must believe on the Lord and you will have everlasting life!
John 5:24 “À walakwada ba jirə ya laki, má mawə mawə məndə menə cɨnə gwaɗi maya ŋə́ kənə fətarə ŋa à
Baba Zətə bata sa mbɨlidə mbɨlə laki, à gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu ŋa. A dá də da sheriya ba wele
wele la, a səda sə də vaga mətsə mətsə tá da vaga shifa.
John 6:47 “À walakwada ba jirə ya laki, má fətarə wa wa à wayə laki, à gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu
ŋa. “
John 10:28 À vatə və ya menə shifi akə da zlu ŋa, a dá zaha ta ba wele wele la. A nda məndə zlaɓa da dzəgwa
mbahatada də harə mayə la.

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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