
God’s Simple Plan of Salvation taken from I Juan 
 

Introduction 
 

The Bible is very clear that you can know for sure that when you die that you can go to heaven.  The 

question is do you believe what God says in his word.   

1 Juan 5:13  Ginasulat ko ini sa indo agud masigurado nindo nga kamo nga nagatuo sa Ongà ng Dios
b
 hay igwa 

ning kabuhì nga wayà katapusan.  

 

1.  We are all sinners! 
 

It is not hard to admit that we all have done things that we know is wrong, but yet we do them anyway.  

That is called sin!  We all are guilty of it we have been doing it since we were born. 

 

1 Juan 1:8   Kung maghambay kita nga wayà kita ning kasal-anan, ginadayà naton ang aton kaugalingon kag 

wayà gid naton naiintindihi ang kamatuuran parti sa kasal-anan nga ginapasayod ng Dios. 

1 Juan 5:16-17    Niyan ang abir sin-o nga makakità sa iya utod kay Kristo nga nagahuman ning kasal-anan nga 

indì ikamatay espiritwal, kahinangyan ipangamuyò niya sa Dios para adto nga tawo pagataw-an ning kabuhì. Ini 

hay para lang sa mga nakahuman ning salà nga indì ikamatay espiritwal. Pero parti sa salà nga ikamatay 

espiritwal, wayà ako nagasiling nga ipangamuyò nindo ang tawo nga nakahuman ng tiyad ini nga salà. Ang 

tanan nga ginahuman nga bukon matarong hay kasal-anan, pero puydi pa mapatawad, puyra sa salà nga 

ikamatay espiritwal. 

 

1 Juan 3:6   Nganì ang bisan sin-o nga nagapabilin sa pakig-isa sa iya, dapat indì magpinakasalà. Ang abir sin-o 

nga nagapinakasalà hay wayà makaintindi kung sin-o si Hesus o wayà ning madayom nga relasyon sa iya. 

 

We are all sinners! 
 

2. There is a cost for your sin! 
 

1 Juan 5:19
 
  Sayod da naton nga kita hay mga ongà ng Dios pero ang tanan nga tawo nga wayà relasyon sa 

Dios hay sa idayom ng gahom ni Satanas. 



 

1 Juan 5:12  
   
Ang igwa madayom nga relasyon sa Ongà ng Dios hay igwa ning kabuhì nga wayà katapusan. 

Pero ang wayà relasyon sa iya Ongà hay wayà ning tiyad ini nga kabuhì. 
 

1 Juan 3:15   Ang abir sin-o nga nagatanom ning kahangit sa iya utod kay Kristo hay ginabilang ng Dios nga 

nagapangpatay. Kag nasayuran nindo nga ang bag-o nga kabuhì nga wayà katapusan nga halin sa Dios hay 

wayà sa nagapangpatay. 

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

1 Juan 4:10   Imaw ini ang matuod nga paghigugmà: bukon ang paghigugmà naton sa Dios kundì ang iya 

paghigugmà sa aton kung sa diin gingtao niya ang iya Ongà agud maging sakripisyo para sa kapatawaran ng 

aton mga kasal-anan. 

 
Christ died for sinners! 

 

1 Juan 4:2-3   Paagi sa iya pagpanudlò masasayuran naton kung sin-o ang igwa ning Espiritu ng Dios. Ang abir 

sin-o nga nagatudlò nga si Hesu-Kristo nagkari sa kalibutan bilang tawo, ang iya pagpanudlò hay halin sa Dios. 

Ang abir sin-o nga nagatudlò nga si Hesus wayà nagkari sa kalibutan bilang tawo, ang iya pagpanudlò bukon 

halin sa Dios. Ang tiyad ini nga tawo hay kaibahan ng Nagakuntra kay Kristo. Nabatian nindo nga maabot ini 

kag niyan hay yari na sa kalibutan. 

1 Juan 5:11   Imaw ini ang pamatuod: gingtao sa aton ng Dios ang kabuhì nga wayà katapusan kag ini nga 

kabuhì hay halin sa iya Ongà. 
 

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

1 Juan 5:14-15
     

 Kag sigurado gid nga kada kita magpalapit kag magpangayò ng abir ano nga bagay sunò sa 

kabubut-on ng Dios, nagapamatì siya sa aton.
  
 Kag kung sigurado kita nga siya hay nagapamatì sa aton pag kita 

nagapangabay, sigurado gid nga itatao niya ang abir ano nga aton ginapangayò. 

 
Roma 10:9-10,13  kung ihambay mo sa iban nga tawo nga si Hesus imaw ang Ginoo kag nagatuo ka sa imo 

tagipusuon nga gingbanhaw siya ng Dios halin sa kamatayon, maluwas ka.  Kay ang tawo hay ibilang nga 



matarong ng Dios kung nagatuo siya ning hugot sa iya tagipusuon. Kag kung nagahambay siya nga nagatuo 

siya, maluwas siya. Kay nakasulat sa Kasulatan, “Ang abir sin-o nga nagatawag sa Ginoo hay maluwas.”
 

 

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! 

 

Kamei-ingngeh dama huyya etan di neitudek ni kantuy "Emin hu menghel ni kantuy 'Apu, helaknibi muwak' ey 

nanna-ud ni mehellakniban."  Romans 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! 
 

Ne langun ne ebperetiyaya dut te Anak te Eleteala ne egkevehayan te umur ne warà edtemanan din; ugaid ne 

langun ne kenà ebperetiyaya dut te Anak te Eleteala ne kenà egkevehayan te umur ne warà edtemanan din, nasì 

pà te iyan igkevehey kandan ke kedusai te Eleteala te warà edtemanan din.   Juan 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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