
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  
 

Introduction 
 
1 Yoohana 5:13 Ma unə ənə vii gooŋga ka Uuzənə ŋga Əntaŋfə, ma cii kya naahə koonə uushi'iitsa, koona shii 
oo'i, tə'i unə da əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə.   
  
I   We are all sinners! 
 
Rooma 3:10 Tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Pooshi əndə taa rəŋwə ətə da gooŋgaanə. 
 
Rooma 3:23 Acii ənji patə ɗii 'waslyakəənə, dzaɗə dzaɗə nə tii da məghərəvənə ŋga Əntaŋfə. 
 

 
We are all sinners! 

 
II   There is a cost for that sin! 
 
Rooma 6:23a   “Acii ma shikwa ŋga 'waslyakəənə, əntəna. ………………………………..”  
 
Səniinə 21 8 Amma, ma maŋgwalinə, da ənjitə yadə vii gooŋga, da ma'ajijinə ənja, da maɓəələ ənja, da 
ma'aləhiinyinə, da mwaɓiinə, da ənji paslə uuləminə, da patənə ŋga majirakinə, agi gunə nə ha ŋga ndzaanatii, 
waatoo, guutə ɗii kurəŋənəkii makə uunəva, baruuda a dzə də tsakə iza'unəkii. Ci nə əntənə ŋga bəra'inə.”   
   
III   Christ died for our sins. 
 
Romans 5:8  Amma ma Əntaŋfə, kə ɓaarii ci kaamə makə sətə uu'i ci taamə: waatoo saa'itə amə ma'ə agi slənə 
'waslyakəənə əŋki Aləmasiihu ka putə gaamə.   
 
Rooma 14:9   “Acii ma Aləmasiihu, kə əŋki ci, ca maɗətə agi maməətə ənja, kaa ca shii ndzaanə ka Slandanə 
ŋga ənjitə da i əpinə da maməətə ənji patə.”   
 
Rooma 6:23b   “…………….. Amma ma sətə ci Əntaŋfə a vii də zaɓə, əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə dagi ləɓənə 
gaamə da Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu.” 



 
Christ died for sinners! 

 
IV   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s 
word for it, and trust Jesus alone! 
 
Afisa 2:8-9   Acii də pwapoonə ŋga Əntaŋfə upaa unə luupaanə dagi vii gooŋga goonə. Ma ətsa, viinə ŋga 
Əntaŋfə, əntaa putə ŋga gazhi'waanə goonə shaŋə. Ma ɗii ci ha'ə, acii ga taa wu a lyaaməgi. 
 
Titusə 3:5   Kə luupaa ci taamə. Ma ɗii ci ha'ə, əntaa slənənə slənyaamə də rəgwakii; aa'a, amma təgunuunə 
gaamə nee ci. Də iitə luupaa ci taamə saŋa? Də yiɓəginaakii taamə upaa amə kura poonə taamə, waatoo, kə 
ənətəgi Malaaɓa Ma'yanə daamə ka kura kuraanə.   
 
Slənə 4:12 Daciikii rəŋwə dyaŋə upaanə ənji mbəɗənə, acii pooshi əndə'i əndə agi duuniya shaŋə ətə vii 
Əntaŋfə ka ci baawəɗa bahə kaama upaa mbəɗənə daciikii.” 
 

 
 



V   We must put our faith and trust in Christ in order to be saved 
 
Rooma 4:24   Amma da i ka putə gaamə, acii da i taamə ŋgirə ci ka ənji gooŋga putə ŋga vii gooŋga gaamə ka 
ci, waatoo, ci ətə maɗee ka Slandanaamə Yeesu agi maməətə ənja.  
 
Rooma 10:9,10,13  “Maɗa kə bagyuunə putsəkə də moonə oo'i Yeesu nə Slandanaamə, una vii gooŋga də 
mooɗəfə rəŋwə oo'i, weewee kə maɗee Əntaŋfə ka ci agi maməətə ənja, ka upaanə nuunə luupaanə.   Acii də 
mooɗəfə rəŋwə vii amə gooŋga. Də ha'ə ndzaa amə ka ənji gooŋga akəŋwacii Əntaŋfə. Də maamə bagyaamə 
putsəkə. Də ha'ə upaa amə luupaanə əsə.  Kə ɗii makə sətə bii ləkaləkatə oo'i, “Taa wu patə kədii luupaanə acii 
Slandana, ka upaanə nə ci.”   
 

 
 
 
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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