Why did Jesus Die?

1. Because we are all sinners!
Mark 2:17 Ba menə tsənasə Yesəwə akə gwaɗi kəŋa məta laki, «Ndá məndinə lapiya menə tá da sa dakutarə
la. Sayə ba ndá məndinə kwa dzatə nava. Wayə laki, a taka yə saha ŋa sa ushelə ndá məndinə wele vala laki,
‹Ndá məndə zlayə nana,› ŋə́ ŋgita la, ama a saha sa ushelə ndá məndə hayəpə ya,» ŋə́ Yesəwə tekita.
Romans 3:10 Ba səka menə pə pa də wakita Zəta: «A nda məndə à zlayə ma ba kutərə la.
Matthew 18:11 A ɗaba wayə Udzərə Məndə laki, a saha tá varatada ndá məndinə ŋa yə zawə zawa.]

2. Because there is a cost for that sin!
Matthew 15:18-20 Ama nazənə ŋə́ kənə səda də vəŋu laki, a mbavu ba də warəva. Meka tekweshə səda də
warəvə menə ɓɨzhə məndə a di Zəta. A ɗaba ba kəla jemi narə mandzawə betete laki, a səda ba də warəva:
ndá kəɗi mənda, ɓaki mabila, ɓaki zawara, ɓaki mətsəra, ɓaki fɨtɨne, uzi navə mənda. Ndá meka tekweshə
betete menə ɓɨzhə məndə a di Zəta. Pari harə akə nda ŋa a tɨvə məna səka nazənə ŋgwa laɗa laki, a nda menə
ɓəzaha məndə a di Zətə a ɗaba mekəŋa la,» ŋə́ Yesəwə tekita.
Romans 6:23 Ama à vatə ba nazadayə Zətə shifi akə da zlu ŋa akə ndá məndə dadə a menə dzəvavə məta à
Səfələ mamə Yesəwə Kərisətəwa.
Mark 16:16 Menə məndə fətarə fə à wayə ŋə́ ndi ɓekɨləda batemə laki, à da varəda vara. Menə məndə akə
fətarə ŋa laki, à da ɓekə ɓekə Zətə sheriya da ɗəfa.

There is a cost for sin!

3. Because Jesus died and paid for our sins on the cross!
Matthew 1:21 À da həla ujə zəguna, ŋə́ ka da faləvala ɓawi Yesəwa . A ɗaba ina menə da varəla jɨba məna
səda də hayəpə məta,» ŋə́ kənə tekina.
Romans 5:8 Kərisətəwə ina təka laki, a mətsə mətsə tá ŋgamamə də menə sarətə kwa sa zlaɓa mə də hayəpa.
A tahəla ndekəŋa Zətə mata wayavə məna tá ŋgamama.
John 3:16 A ɗaba a ŋgwa ŋgu Zətə ndá məndə a duniya ba kuda kənə va Udzərə məna ba kutəra ŋə́ ma ba
mawə mawə məndə fətarə ŋa à ina laki, a dá zaha ba wele wele la, ama à gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu
ŋa.
Matthew 18:11 A ɗaba wayə Udzərə Məndə laki, a saha tá varatada ndá məndinə ŋa yə zawə zawa.]

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. We must put our faith and trust in Christ alone!

Mark 9:23 «‹Banda kurə dzəgwa ka,› ŋə́ ka taka wayə wa? À gəvə gə tekweshə betete tá menə məndə fətarə
fə ba akə nda ndə ya à ndzəɗi tá ɓekə vala,» ŋə́ Yesəwə tekina.
Mark 1:15 «A slə slə sarəta. A hɨrəzhə hɨrəzhə kwari sləwanadala Zəta. Aku mbɨɗədə mbɨɗə hala makwa. Aku
zləha zləhə da warəvə maku delə gwaɗi Zəta,» ŋə́ kənə tekita.
Mark 10:15 À zlɨhə zlɨhə udzara kwari məndə tsəkwana la na na? À walakwada walə ya ba jirə laki, ba akə
zləha məndə ŋə́ Zətə kwerə vala ba səka ɓaki udzara ŋə́ ŋgita zlɨhə gwaɗi məndə laki, a nda menə dəkwa ŋa da
kwari sləwandala Zətə ba wele wele la,» ŋə́ Yesəwa.
Romans 10:9-10,13 Ndekə banda zləha ka à warəvə maka ba akə bərədəla bərə Zətə səda də mətsə mətsə ŋə́
ka tavə ŋa ba pasəsa, «Yesəwə menə Səfəla,» ŋə́ ka laki, à da varəda varə ka. A ɗaba banda zləha məndə də
warəvə məna laki, à cecə cecə Zəta. Banda tavə ndi ba pasəsa, «Yesəwə menə Səfəla,» ŋə́ ndi zla laki, à da
varəla varə Zəta. Ba səka menə pə pa də wakita Zəta: «Má da slafa ba wa wa, ‹Verida verə Səfəla,› ŋə́ kənə
laki, ‹À da varəla varə ya,› ŋə́ Zəta,» ŋə́ nda.

Put your faith in Christ alone!
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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