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.
য োহন 1 5:13 নো·সং যেরোং ইসলনন যেফোনিখ ো নিনিরো·আ, নো·সংচো আংআ ইরোংখ ো চকেক যেেোখে নো·সং
নো·সং হো·আইনো মো·ন্নো, নো·সং ফোংনোেলনন েোংনিখ ো মোন·েক।

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.
১ য োহন 1 :8 আননচংও পোপ েংেো ইখন্ন আননচং আিোখনোখে আননচং আন·থোংথোংখ ো থনিয়ো। উনন নিম্মিন
নিম্মিন ইখ োন হো·আইনো মো·ন্নো, আননচংনন ো·থংও ইসলনন নিনি েংেো।
১ য োহন 1 5:16-17 সোিো নিনন েংআেোখ ো ইন্দোকনফখে পোপ েোেোখ ো ননখেোখে যেআন নসনো নিত্তো হং·েো,
নিত্তো হং·েো, ইম্মন্দখে নিয়ো ইসলচো হোম·নুয়ো আখরো উনো নিয়ো নিখ ো থোংএনি েন্নুয়ো। আংআ ইখয়ো নিসংনন
োৎথোখ োন আিোননংেক যেরোং পোপ েোনেংআ ইন্দোখকোিো নিসংনন পোপ নসনো নিত্তো হং·েো। ইম্মন্দিো নসনো নিত্তো
নিত্তো পোপিো েংআ। উনন নিম্মিখনো মল·মল োনো আংআ নো·সংখ ো আিোনেো। 17 নেমেোক অনযোয়আন পোপ
পোপ হং·আ, ইম্মন্দখে নেমেোক পোপ নসনো নিত্তো হং·েো। ১
১ য োহন 1 3:6 যেরোং পোপও িো·আখক েংআ নিসং খ্রীষ্টখ ো ননকিো ননক ুেো আখরো হো·আইিো হো·আই ুেো।
হো·আই ুেো।

We are all sinners!

2. There is a cost for your sin!

১ য োহন 1 5:19 আননচং হো·আইয়ো আননচং ইসলনন হং·আ, আখরো হো·নিলসোক নেমেোক শয়িোননন নিলনন
ননং·আও িো·আখক েংআ।
১ য োহন 1 5:12 ইসলনন যেফোনিখ ো যেআন মোন·েক নিয়ো উয়ো েোংনিখ োিো মোন·েক; ইম্মন্দিো ইসলনন
যেফোনিখ ো যেআন মোন·েোেক নিয়ো উয়ো েোংনিখ োিো মোন·েোেক।
১ য োহন 13:15 েংআেোনো যেআন নমৎনচয়ো নিয়ো স·ওিনিিো হং·আ। সোকসো স·ওিনিিোনন ফোংনোেলনন েোংনি
েোংনি েংেো, উখ ো নো·সং হো·আইয়োন।

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
১ য োহন 1 4:10 আননচং ইসলনো ো·সোনমং ইন্দোখক হং·েো, ইম্মন্দিো নিয়ো আননচংনো ো·সোএ নিনন যেফোনিখ ো
যেফোনিখ ো ওয়োখত্তিোনমং, যেেোখে যেফোনি নিনন আন·থোংনন েোংনিখ ো হন·চোকোচো আননচংনন পোপখ ো
পোপখ ো হো·নরখকনি ইসলখ ো ুনস েোেো। ইয়োন হং·েক ো·সো।

Christ died for sinners!
১ য োহন 1 4:2-3 ইসলনন নিনসকখ ো নো·সং ইন্দোখক হো·আইনো মো·ন্নুয়ো- যে নিনসক ু·রোচোেো ীশু খ্রীষ্ট মোম্মন্দ
মোম্মন্দ হং·এ নর·িোনমং উয়ো নিনসকোন ইসলওনন নর·িোআ; ইম্মন্দিো যে নিনসক ইয়ো ীশুখ ো ম্মেচোকো নিনসক ইসলওনন
ইসলওনন নর·িোেো। ইয়ো উয়ো খ্রীষ্টনন যিোনিলনন নিনসক। উয়ো নিনসক নর·িোংেক উখ োখে নো·সং ন ন্নোেক, আখরো
আখরো আেখি উয়ো নিনসক েো·আওন হো·নিলসোখকো েংআ।
১ য োহন 1 5:11 উয়ো সোনি ইয়োন, ইসল আননচংনো ফোংনোেলনন েোংনিখ ো হন·েক আখরো উয়ো েোংনি নিনন
নিনন যেফোনিও েংআ।

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
১ য োহন 1 5:14-15 ইসলনন সোেোও আননচংনন েংআ, নিনন হো·নসকো নিত্তো আননচং মোমুংখ ো হো·যিোখে নিয়ো
নিয়ো আননচংনন োৎথোখ ো ন ন্নোআ। আননচং ইন্দোখক হো·আইওখে আননচং যেখ ো হো·িো উখ ো নিয়ো ন ন্নোআ
ন ন্নোআ ইম্মন্দখে ইখ োিো হো·আইয়ো, আননচং নিচোননখ ো যেখ ো হো·িো উখ ো আননচং মোন·েক।

যরোমোনরোংনো 10:9-10,13 উয়ো োৎথো হং·েক, নো·আ ীশুখ ো নিখত্তল ইখন্ন ু·সুকচো ·ু রোচোখকোখে আখরো ো·থংও
আখরো ো·থংও ইসল নিখ ো নসয়োওনন থোংচোএিেক ইখন্ন নিনিরো·আওখে উখনোন নো·আ পোপওনন েখেিোখ ো
েখেিোখ ো মো·ন্নুয়ো; মুয়োনো ো·থংও নিনিরো·আনন নিম্মিন ইসল মোম্মন্দখ ো যেোসনি ইখন্ন রো·চোকো আখরো ু·সুকচো
আখরো ু·সুকচো ু·রোচোেোনন নিম্মিন পোপওনন েখেিো। রংথোলনিিো শোস্ত্রও েংআ, “েখেিোখ ো মো·ন্নো নিখত্তলখ ো
মো·ন্নো নিখত্তলখ ো যেআন নরেোমো নিয়ো েখেিোখ ো মো·ন্নুয়ো।”

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!
রংথোলনিিো শোস্ত্রও েংআ, “েখেিোখ ো মো·ন্নো নিখত্তলখ ো যেআন নরেোমো নিয়ো েখেিোখ ো মো·ন্নুয়ো।”.
মো·ন্নুয়ো।”. যরোমোনরোংনো 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!
যেআন যেফোনিখ ো নিনিরো·আ নিয়ো উখনোন ফোংনোেলনন েোংনিখ ো মো·ন্নো, ইম্মন্দিো যেফোনিখ ো মোনননিেোনিিো
মোনননিেোনিিো উয়ো েোংনিখ ো মোমুং সোখলোিো মোন·েোনুয়ো, ইম্মন্দিো ইসলনন ো·আওনোংআ নিনন সোেোও
েং োমনুয়ো। য োহন 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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