
God’s Simple Plan of Salvation taken from I John 
 

Introduction 
 

1 Zaŋ 5:13   Nəver sukum wənnəs na, vi kəsənən gən na munokum tat də zeŋgille nasuwa ha faɗə, munokum 
məs kətafən Wətən Maŋgəlva*. 
 

1. We are all sinners! 
 

1 Zaŋ 1:8   An mənahək na məgəɗ mambray ɓa, dərwa na zəm mədaw mbəɗani, goŋga na Maŋgəlva taya 
makram ɓa. 
 

1 Zaŋ 5:16-17    An ɗəf awlak məlmən tayəɗɗa mambraya, amma nawkan atəki əmtay ɓa, say dəkam gən vini. 
Maŋgəlva bo wapsən zeŋgille, vasna ɗii meɓɓet mambray net nawket atəki əmtay ɓa, mambray maɓɓan tay 
nawka ɗəf atəki əmta, vini nənah sukum na məkamə ɓa. Wəza mogoni ɓa pak mambrayi, amma mambray 
maɓɓan awka ɗəf atəki namta ɓa.   
 

1 Zaŋ 3:6   Amma ɗəf məs dəsler dəndən wapan wəɗɗa mambraya, amma ɗəf məzəɗɗa mambraya nan dula 
ɗaah ɓa, dəsən ɗaah ɓa'a. 
 

 

We are all sinners! 
 

2. There is a price for sin! 
 

1 Zaŋ 5:19   Məsənka nam na Maŋgəlva menani, ɗiiyen dəpaŋ egge pak net ava Satan nəŋ. 
 

1 Zaŋ 5:12   Ɗəf məs dətaf Wətən Maŋgəlva*, nan warah zeŋgille, ɗəf məs dətaf Wətən Maŋgəlva ɓa, nan arah 
nan zeŋgille ɓa. 
   

1 Zaŋ 3:15   Ko naway məzu zel məlməni, məbay gəbayi, kəsənənək bo məbay gəbay arah na zeŋgille nawsan 
ha faɗ ɓa. 
 

 



3. Jesus died and paid for our sins on the cross! 
 

1 Zaŋ 4:9-10   Apprəma va Maŋgəlva arban wəŋgla nan azamə: Aslənək Wətən anna makrani adek aka dəlva, vi 
mərah gən zeŋgille dəndən. Aski wəŋgla, mənamtə məŋglu Maŋgəlva dabəŋ ɓa, amma Maŋgəlva dəŋgələm 
dabəŋ, aslənək Wətəni vi də viyan səmə gən mambray namə. 
 

 
Christ died for sinners! 

 

1 Zaŋ 4:2-3   Məpprəma tive məs kədaw ɗeketin na aŋki Əmpəs na Maŋgəlva: Ko naway dəgəɗ saydawa də 
man na Zezu Krestu akpaŋgək ɗəffa, adek aka dəlva, asna ndəni əmpəs məs dəde səza Maŋgəlva. Amma an 
ɗəf azelenək Krestu əmpəs na ɗəf nan dəde səza Maŋgəlva ɓa, ndəni əmpəs na ɗəf məzuzel Krestu, 
kəpprəmənək na əmpəs nan wade, adek səkay tayaka dəlva. 
 

1 Zaŋ 5:11   Apprəm saydawa na Maŋgəlva kana: Apsəmək zeŋgille nasuwa ha faɗə, zeŋgille van səza Wətən 
ade.  
 

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

1 Zaŋ 3:23   Aŋki ma henziŋ nan vani: Mətaf səm iya na Wətəni ndəni Zezu Krestu, məŋglu səm zəmə va Krestu 
anah səm məɗɗa gəni. 
 

Roma 10:9-10, 13   An kəɗɗak saydawa nan də mok na: Zezuwi Ɗəfdaya, an kətafək də makrok na, Maŋgəlva 
asil gənək səkəti əmta, asna akəkohu.  Ɗəf məs dətaf də makrani wasan təstəs aba Maŋgəlva, ɗəf məs dəgəɗ 
saydawa aka Krestu də man bo wakohu. Va ɗerewel anah na: Ko naway dəgəɗ saydawa aka iya na Ɗəfdaya 
wakohu. 
 



 
 

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!" 

 

If you just prayed that prayer — according to the Word of God — YOU ARE SAVED! HALLELUJAH! 

You say, but I don't feel any different. Guess what? Your salvation does not depend on your feeling. It ALL depends on 

doing what God SAID!  

God said if you receive and trust in Jesus Christ you are saved. Notice it does NOT say you "might" or "could" be saved 

— but "shall be saved". YOU ARE SAVED! 

Ko naway dəgəɗ saydawa aka iya na Ɗəfdaya wakohu.   Roma 10:13  

Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what John 3:36 says! It says you HATH EVERLASTING LIFE! 

Not "maybe" or "hope so" — BUT HATH — YOU ARE SAVED! 

Ko naway dətaf Wətəni arahək wəkoho. Ko naway dətaf Wətən ɓa, arah na wəkoh ɓa, amma wəda gədəv na 
Maŋgəlva wasan akani.   Zaŋ 3:36 
    
Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said — AND 

GOD CANNOT LIE!  
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