
ঈ�েরর সয্ােেভশ সহজ পিরক�শ্ আিম জশ েথেক েশওয়্ 
 

েূিমক্ 
 
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.   
 
আিম জশ 5:13 েত্মর্ য্ঁর্ ঈ�েরর পুে�র ওপর িব�্স কেরছ আিম েত্ম্েদর ক্েছ এই কথ্ িাখিছ েয়শ 
েত্মর্ জ্শেত প্র েয় েত্মর্ অশ� জীবশ েপেয়ছ৷ 
 

1.   আমর্ ঈ�েরর িবরেে সম� অিত�্�! 
 
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. 
 
আিম জশ 1:8   আমর্ যিদ বিা েয় আম্েদর েক্শ প্প েশই, ত্হো আমর্ িশেজেদরই ঠক্ই এবং ত্ঁর 
সতয আম্েদর মেধয েশই৷ 
 
 
আিম জশ 5:16-17   যিদ েকউ ত্র �ী�্শ ে্ইেক এমশ েক্শ প্প করেত েদেখ য্র পিরণিত অশ� মৃতুয 
শয়, তেব েস ত্র ে্ইেয়র জশয �্থরশ্ করেব, আর ঈ�র ত্েক জীবশ দ্শ করেবশ৷ য্ঁর্ অশ� 
মৃতুযজশক প্প কের শ্, িতিশ েকবা ত্েদরই ত্ েদেবশ৷ মৃতুযজশক প্প আেছ, আর আিম েত্ম্েদর 
েসরকম প্প য্ঁর্ কের ত্েদর জশয �্থরশ্ করেত বািছ শ্৷  সম� রকম অধ্িমরকত্ই প্প; িক� এমশ 
প্প আেছ য্র ফা অশ� মৃতুয শয়৷ 

 
 
আিম জশ 3:6  েয় েকউ �ীে� থ্েক, েস প্েপর জীবশ-য্পশ কের শ্৷ েকউ যিদ প্েপ জীবশ-য্পশ কের 
তেব েস �ী�েক কখশও �কৃতে্েব উপািে কের িশ, এমশ িক ত্ঁেক জ্েশও িশ৷ 

 



 
আমর্ ঈ�েরর িবরেে সম� অিত�্�! 

 
2. প্প জশয একট্ দ্ম আেছ! 
 
আিম জশ 5:19 আমর্ জ্িশ েয় আমর্ ঈ�েরর ো্ক; িক� সম� জগত রেয়েছ প্প্ত্ ভি�র কবো৷ 

 

আিম জশ 5:12  ঈ�েরর পু�েক েয় েপেয়েছ েসই সতয জীবশ েপেয়েছ৷ ঈ�েরর পু�েক েয় প্য় িশ েস জীবশ 
প্য় িশ৷ 

 
আিম জশ 3:15  েয় েকউ ত্র ে্ইেক ঘৃণ্ কের েস েত্ একজশ খুশী; আর েত্মর্ জ্শ েক্শ খুশী অশ� 
জীবেশর অিধক্রী হয় শ্৷ 

 
�তয্েদভ 20:11-15 
11 পের আিম এক িবর্ট ে�ত িসংহ্সশ ও ত্র ওপর িযিশ বেস আেছশ ত্ঁেক েদখা্ম৷ ত্ঁর স্মেশ েথেক পৃিথবী 
ও আক্ভ িবা�ু হা এবং ত্েদর েক্শ অি�� রইা শ্৷  
12 আিম েদখা্ম, �ু� অথব্ মহ্শ সম� মতৃ ো্ক েসই িসংহ্সেশর স্মেশ দ্ঁিড়েয় আেছ৷ পের কেয়কি �� 
েখ্া্ হা এবং আরও একি �� েখ্া্ হা৷ েসই ��ির শ্ম জীবশ পু�ক৷ েসই ��গিােত মতৃেদর �েতযেকর 
ক্েজর িববরণ িািপবে িছা এবং েসই অশসু্ের ত্েদর িবচ্র হা৷  
13 েয় সব ো্ক সম�ুগেের  িশি�� হেয়িছা সম�ু ত্েদর সেঁপ িদা, আর মতুৃয ও প্ত্া িশেজেদর মেধয েয় সব মতৃ 
বযি� িছা ত্েদর সমপরণ করা৷ ত্েদর কৃতকমর অশসু্ের ত্েদর িবচ্র হা৷  
14 পের মতুৃয ও প্ত্া আগেশর �েদ ছঁুেড় েফা্ হা৷ এই আগেশর �দই হা আসো ি�তীয় মতুৃয৷  
15 জীবশ পু�েক য্েদর শ্ম োখ্ েদখেত প্ওয়্ েগা শ্, ত্েদর সকােক আগেশর �েদ ছঁুেড় েফা্ হা৷ 
 

3. যীশর মতুৃয এবং �স উপর আম্েদর প্েপর জশয েদওয়্! 
 



আিম জশ 4:10  ঈ�েরর �িত আম্েদর ে্াব্স্ শয়, বরং আম্েদর �িত ঈ�েরর ে্াব্স্ই হা �কৃত 
ে্াব্স্৷ ঈ�র আম্েদর প্েপর �্য়ি�ত বিারেপ ত্ঁর পু�েক প্িেয় আম্েদর �িত ত্ঁর ে্াব্স্ 
�ক্ভ কেরেছশ৷ 

 

 
যীশ সম� েয ঈ�েরর িবরেে অিত�্� জশয ম্র্ েগেছ! 

 
 
আিম জশ 4:2-3   এইে্েব েত্মর্ ঈ�েরর আত্েক িচশেত প্রেব৷ েয় েক্শ আত্ যীশ �ী� েয় র� 
ম্ংেসর েদহ ধ্রণ কের এেসেছশ বো �ীক্র কের, েস ঈ�েরর ক্ছ েথেক এেসেছ৷  িক� েয় আত্, 
যীশেক �ীক্র কের শ্, েস ঈ�েরর ক্ছ েথেক আেস িশ৷ এ েসই �ী�্িরর আত্, �ীে�র ভ� েয় আসেছ 
ত্ েত্মর্ শেশছ, আর এখশ েস েত্ সংস্ের এেসই েগেছ৷ 

 
আিম জশ 5:11 েসই স্�য হে�, ঈ�র আম্েদর অশ� জীবশ িদেয়েছশ এবং এই জীবশ ত্ঁর পুে� আেছ৷ 

  

 
 



4. আমর্ �ীে�র শধু আম্েদর িব�্স ও িব�্স কর্ আবভযক! 
আিম জশ 5:14-15  আমর্ এিবষেয় সুিশি�ত েয় আমর্ যিদ ত্ঁর ই�্শুস্ের ত্ঁর ক্েছ িকছু চ্ই তেব 
িতিশ আম্েদর �্থরশ্ শশেবশ;  আর আমর্ যিদ সিতয জ্িশ েয় িতিশ আম্েদর �্থরশ্ শেশেছশ তেব 
জ্শেত হেব েয় আমর্ ত্ঁর ক্েছ য্ েচেয়িছ ত্ েপেয় িগেয়িছ৷ 

 
ের্ম্শস 10:9-10,13   তুিম যিদ িশজ মুেখ যীশেক �েু বো �ীক্র কর, এবং অ�ের িব�্স কর েয় 
ঈ�রই ত্ঁেক মৃতেদর মধয েথেক জীিবত কেরেছশ ত্হো উে্র প্েব৷  ক্রণ ম্শুষ অ�ের িব�্স কের 
ধ্িমরকত্ া্ে কর্র জশয আর মুেখ িব�্েসর কথ্ �ীক্র কের উে্র প্ব্র জশয৷  হয্ঁ, ভ্� বো, 
‘েয় েকউ ত্ঁেক িব�্স কের ড্কেব েস উে্র প্েব৷’ 
 

 
 
আপিশ যিদ আপশ্র পির�্ত্ িহস্েব যীশ �ী� এবং ঈ�েরর �হণ েথেক �ম্, 
এখ্েশ করেত হয় �্থরশ্ আপিশ �্থরশ্ করেত প্েরশ. এই �্থরশ্ ব্ অশয েক্শ 
�্থরশ্ বােছ আপশ্েক ব্ঁচ্েত প্রেব শ্. এি যীশ �ীে�র েয প্েপর �ম্ িদেত 
প্ের মেধয শধুম্� trusting. এই �্থরশ্ েকবাম্� একি পেিত েথেক ত্ঁর 
আপশ্র িব�্স এবং ঈ�র আপশ্র �ম্ জশয েজ্গ্শ েদওয়্র জশয ত্েঁক ধশযব্দ. 
 

 



 
“েগব্শ,  
 
আিম জ্িশ েয আিম আপশ্র িবরেে িগেয় অেশক প্প কেরিছ এবং ভ্ি� প্ওয়্র 
েয্গয৷ িক� আম্র েয ভ্ি� প্ওয়্ উিচত িছা ত্ যীশ �ী� �হণ কেরেছশ, ত্ই 
ত্ঁর ওপর আ�্র ম্ধযেমই আিম �ম্ া্ে করব৷ আিম মিু�র জশয আপশ্র ওপর 
িব�্স র্িখ৷ আপশ্র অপূবর কৃপ্ এবং �ম্ভীাত্র জশয ধশযব্দ – য্ িকশ্ ভ্�ত 
জীবেশর উপহ্র ! আেমশ !” 
 

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! 

হয্ঁ, ভ্� বো, ‘েয় েকউ ত্ঁেক িব�্স কের ড্কেব েস উে্র প্েব৷’ ের্মীয় 10:13  

Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what েয্হশ 3:36 says! It says you HATH 
EVERLASTING LIFE! Not "maybe" or "hope so" — BUT HATH — YOU ARE SAVED! 

েয় েকউ পুে�র ওপর িব�্স কের েস অশ� জীবেশর অিধক্রী হয়; িক� েয় পু�েক অম্শয কের েস েসই জীবশ 
কখশও া্ে কের শ্, বরং ত্র ওপের ঈ�েরর ে�্ধ থ্েক৷’. েয্হশ 3:36  

Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said — 
AND GOD CANNOT LIE!  
অশ� জীবেশর �তয্ভ্ েথেকই আম্েদর েসই িব�্স ও �্শ া্ে হয়৷ সময় শরর পূেবরই ঈ�র েসই জীবেশর 
�িত�িত িদেয়িছোশ আর ঈ�র িমথয্ বোশ শ্৷ তীত 1:2  
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