
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION

Introduction
I John 5:13 Má vəcə ndza rá ɗafə tə́ yəa, tazhe ba yə sənata nee, wuri yə kə tlayi mkyə má kəri handanda, yə
mbəlyi kə mbərəsa lə Zəgwi ra Hyalatəmwə!

I   We are all sinners
Romans 3:10 Wuri kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Mdi tsapə jiri shə mandara kutə wə;

Romans 3:23 təmburi paɗə mbəlyi kwa wdunya, mbəlyi lə bikyi—wuri paɗə mbəlyi kə za kwa kəma ra
Hyalatəmwə Mdi kulə.

We are all sinners!

II   There is a price for that sin
Romans 6:23a Má nəbwa ndza bikyi kə́lə səkə tə́ mavalyi hyi-njə,

Revelation 21:8   A má ká nggadləni, lə mbəlyi lə hwi ɓwagə, lə ká mələ wsha ntintimye, lə ká pətlə nkwa, lə ká
mələ wsha sasəwe, lə ká mələ wsha hila lə məzhiguɗyi, lə ká zəli məlyə, ba paɗə ká tlətle mnyə ná, dzəmə ghwi
wghyananakə lə laɗə ghwi tə tsə wdigwa hyá—mtə kwá ɓwagə tsa shə mənə," əkwə.

III   Christ died for our sins
Romans 5:8   “A má Hyalatəmwə mwa, ba ncətə myi "ighi-njə dabwaa ndangə səkə kə tsá kə Kristi səkə mtə
tazhe myi, vi ndza myi səfə mə bikyi-myi!”

Romans 14:9 Má mtə Kristi lə tlagwa-ranjə səmə kwa kúlə lə mkyə ná, tazhe ba njə ndza ka Tlamda mbəlyi
təmwə lə mkyə ba mbəlyi kə mtə-mtə paɗə.



Romans 6:23b ………………a má nəbwa kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ mavalyi hyi-njə ka wsi rə fashə, njə́ mkyə
má kəri, səkə kə Tlamda-myi Yesu Kristi.

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!
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.



V   We must put our faith and trust in Christ in order to be saved
Romans 10:9-10,13 Təmburi má ba na gətə lə mnyə-nga nee, "Yesu, njə́ Tlamda," əkwə, a ba mbərəsa kwa
mni-nga nee, Hyalatəmwə mbə́tə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə ná, na dzəgə tlayi mbə. 10 Təmburi mbərəsa kwa
mni mdi, tsá kə fəyə mdi ka mdi tsapə kwa kəma ra Hyalatəmwə; vəcə kə səkwa tá mnyə mdi mwa, tsá kə ncətə
nee, wuri mdi shə kə tlayi mbə. kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Wamara mdi kə fəyə
Tlamda ka Tlamda-njə, mdi shə dzəgə tlayi mbə," əkwə.

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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