God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
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. Now 1 John 5:13
1 John 5:13 ঈশ্বৰৰ পুত্ৰৰ নামত বিশ্বাস কৰা বি আপপানাপ াক, আপপানাপ াকৰ যি অনন্ত জীৱনe

জীৱনe আপে, যসই বিষপে আপপানাপ াপক জাবনিৰ িাপি এইপিাৰ কথা মই আপপানাপ াকল ব বিপ াোঁ।
ব বিপ াোঁ।

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.

আমাৰ পাপ নাই িুব িবি কওোঁ , যতপনহপ আবম বনপজই বনজপক ভু াওোঁ ; আৰু আমাৰ
অন্তৰত সতযতা নাই।
1 John 1:8

1 John 5:16-17 যকাপনাপৱ িবি বনজ ভাইক মৃতুযজনক যনাপহাৱা পাপ কৰা যিপি যতপনহপ

যতওোঁ প্ৰাথনা
থ
প্ৰাথনা
থ কৰক আৰু ইোৰ যিাপেবি যতওোঁ মৃতুযজনক যনাপহাৱা পাপ কৰা য াকক জীৱন বিি। মৃতুযজনক
মৃতুযজনক পাপ আপেই; তাৰ বিষপে বনপিিন কবৰিল মই নকওোঁ ।f সকপ া অধমইথ পাপ; বকন্তু
মৃতুযজনক যনাপহাৱা পাপপা আপে।
বি যকাপনাপৱ যতওোঁ ত থাপক, যতওোঁ পাপ নকপৰ; বি যকাপনাপৱ পাপ কপৰ, যতওোঁ যতওোঁ ক যিিা
যিিা নাই আৰু জনাও নাই।
1 John 3:6

We are all sinners!

2. There is a cost for your sin!

1 John 5:19 আবম জাপনা যি, আবম ঈশ্বৰৰ হওোঁ আৰু যোপেই জেত বমোলকপে পাপ আত্মাৰ অধীনত

অধীনত আপে৷
1 John 5:12 বি জপন পুত্ৰক পাপ , যতওোঁ ৰ জীৱন আপে; বি জপন ঈশ্বৰৰ পুত্ৰক যপাৱা নাই, যতওোঁ ৰ জীৱন
d

জীৱন নাই।
বি যকাপনাপৱ বনজ ভাইক বিণ কপৰ, যতওোঁ এজন নৰিধী৷ যকাপনা নৰিধীৰ অন্তৰত অনন্ত
অনন্ত জীৱন নাথাপক, ইোক আপপানাপ াপক জাপন।
1 John 3:15

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
ঈশ্বৰক যি আবম যপ্ৰম কবৰপ াোঁ, এপন নহে; বকন্তু যতওোঁ পহ আমাক যপ্ৰম কবৰপ আৰু
আমাৰ পাপৰ প্ৰােশ্চিত্ত হ’িল বনজ পুত্ৰক পঠাই বিপ , ইোপতই যপ্ৰম আপে।a
1 John 4:10

Christ died for sinners!
1John 4:2-3 অাাপপানাপ াপক ঈশ্বৰৰ আত্মাক এপনিপৰ জাবনি পাবৰি- িীচু খ্ৰীষ্ট যি মাাংসত আবহ , এই

আবহ , এই কথা বিপিাৰ আত্মাই স্বীকাৰ কপৰ, যসই আত্মা ঈশ্বৰৰ; 3 আৰু বি আত্মাই িীচুক স্বীকাৰ
স্বীকাৰ নকপৰ, যসইপিাৰ ঈশ্বৰৰ নহে; যসপে খ্ৰীষ্টাবৰৰ আত্মা৷ এই বিষপে আপপানাপ াপক শুবনপে,
শুবনপে, এইপিাৰ ইবতমপধয জেতত এবতো উপবিত হহ আপে।
1 John 5:11 যসই সাক্ষ্য এই যি, ঈশ্বপৰ আমাক অনন্ত জীৱন বিপ

আৰু যসই জীৱন যতওোঁ ৰ পুত্ৰত

আপে।

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
1 John 5:14-15 এই বিষেত আমাৰ িৃ ঢ় আিা আপে যি, আবম িবি যতওোঁ ৰ ইচ্ছা অনুসাপৰ যতওোঁ ৰ ওচৰত বি

বি যকাপনা বিষে বিচাপৰা, যতপনহপ যতওোঁ আমাৰ িাচনা শুপন; আৰু আবম িবি সোঁচালক জাপনা যি,

আমাৰ িাচনাৰ বিষে যতওোঁ শুপন; যতপনহপ আবম জাবনি াপে যি, আবম যতওোঁ ৰ ওচৰত বি বি
বিচাবৰপোোঁ, যসই সকপ া পাপ াোঁ৷
Romans 10:9-10,13 বকেপনা আপুবন িবি বনজ মুপিপৰ িীচুক প্ৰভু িুব

স্বীকাৰ কপৰe আৰু ঈশ্বপৰ যি
যতওোঁ ক মৃত য াকৰ মাজৰ পৰা তু ব প , ইোক িবি হৃিপেপৰ বিশ্বাস কপৰ, যতপনহপ পবৰত্ৰাণ পাি।
কাৰণ ধাবমকতাৰ
থ
িাপি হৃিপেপৰ বিশ্বাস কৰা হে; আৰু পবৰত্ৰাণৰ কাৰপণ মুপিপৰ স্বীকাৰ কৰা হে।
কাৰণ বি যকাপনাপৱ প্ৰভুৰ নাপমপৰ প্ৰাথনা
থ কপৰ, যতওোঁ পবৰত্ৰাণ পাি।g

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!

কাৰণ বি যকাপনাপৱ প্ৰভুৰ নাপমপৰ প্ৰাথনা
থ কপৰ, যতওোঁ পবৰত্ৰাণ পাি। 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!

পুত্ৰত বিশ্বাস কৰা জনৰ অনন্ত জীৱন আপে; পুত্ৰক অমানয কৰা জপন জীৱনৰ িৰ্নথ নাপাি, বকন্তু
বকন্তু ঈশ্বৰৰ যৰাধপহ যতওোঁ ৰ ওপৰত থাপক।” John 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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