GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION
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।

I 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.
যরোমোনরোংনো 3:10 রংথোলনিিো শোস্ত্রও চেো েংআ: যেোসনি েোরোংিো েংেো, সোকসোিো েংেো;
যরোমোনরোংনো 3:23 মুয়োনো নিম্মিকোন পোপ েোকেক আখরো ইসখলোনন নমৎখথলোখ ো মো·ন্নো খ্রোেোেক।
যরোমোনরোংনো 5:12 সোকসো মোম্মি নিত্তো হো·নিলসোখকো পোপ নর·িোনমং আখরো উয়ো পোপ নিত্তো নসয়োিো নর·িোনমং।
নর·িোনমং। মোম্মি নিম্মিক পোপ েোকেক ইখন্ন ইিোখক নিম্মিকচোন নসয়ো সকিোেক।

We are all sinners!

II There is a cost for that sin!
যরোমোনরোংনো 6:23 পোপ যেখ ো মেুরী হ·ন্নো উয়োখে নসয়ো হং·আ, ইম্মিিো ইসল যেখ ো হ·ন্নো উয়ো আননচংনন
আননচংনন নিখত্তল খ্রীষ্ট ীশুও ফোংনোেলনন েোংনি।
ফোরোকনিিো োৎথো 21:8 ইম্মিিো নচং·নিিো ওয়ো·আল আখরো িন্ধকনন নচনমকও েংআন হং·নুয়ো য ননিিো,
নিনিরো·নিেোনিিো, নমৎনচনো খ্রোনিিো, স·ওতনিিো, নথ·যেকনিিো, মনতল েোকনিিো, নিমোংখ ো অলোন নিিো আখরো
আখরো নিম্মিক িু·এ চো·নিিোরোংনন িন·চতনিিো অিস্থো। ইয়োন হং·েক ম্মিনিিো নসয়ো।”

ফোরোকনিিো োৎথো 20:11-15 েো·মোখনো আংআ নি·সো েোল·নিয়ো নিিক নসংহোসন আখরো উনন সোেোও সোকসোখ ো
সোকসোখ ো আসংএ েংআখ ো ননকেক। উনন নমক োংওনন হো·নিলসোক আখরো নসলিো নিিোেক, নিসংনন হো·েোম
হো·েোম আর মোনমংচোিো েংেোেক।
12 েো·মোখনো আংআ ননকেক, েো·েো-চন্নো নিম্মিক নসনিিো মোম্মিরোং উয়ো নসংহোসননন নমক োংও চোখেংএ েংআ।
েংআ। উনন েো·মোখনো নমত্তোম ন ·তোপরোংখ ো এংআ হং·েক। েো·মোখনো েো·আও নমংসো ন ·তোপখ ো এংআ
হং·েক। উয়ো হং·েক েোংনিনন ন ·তোপ। ইয়ো নসনিিো মোম্মিরোংনন কোমনন নিম্মিনও উয়ো ন ·তোপরোংও যেেোখে
যেেোখে নলনিয়ো হং·আনমং উয়োনেোখে নিসংনন নিচোল হং·েক।
13 যে নসনিিো মোম্মিরোং সোিোলও েংআনমং, সোিোল নিসংখ ো নে·এ রো·েক। ইনোআখিিো নসয়ো আখরো নসনিিো
হো·েোমও যে নসনিিো মোম্মিরোং েংআনমং, নসয়ো আখরো নসয়োনন হো·েোম নিসংখ োিো নফল·যলতেক। নিম্মিকখ ো নিনন
নিম্মিকখ ো নিনন কোমনন নখ্র নিচোল েোেো হং·েক।
14 েো·মোখনো নসয়ো আখরো নসনিিো হো·েোমখ ো নচনরংও িোখেতো হং·েক। ইয়ো ওয়ো·আলনন নচনরংও িো·আকোন
ম্মিনিিো নসয়ো হং·আ। যেরোংনন নিনমং উয়ো েোংনিনন হো·েোমও িোখেতো হং·আ।
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 েংেো।

III Christ died for our sins.
যরোমোনরোংনো 5:6 যেনসোখলো আননচং নিলনিনমং উনসোখলো খ্রীষ্ট ইসলনো ো·ফোকনিেো মোম্মিনো, আিোনস্খোওখে
আিোনস্খোওখে আননচংনো নসচোকেক। োকখ ৎনিিো মোম্মিনো সোকসোিো নসচোকেো ইখন্ন আিোখনোন চনলয়ো। 7
নিনিননো েোকচোকনিিো মোম্মিনো সোিো য নচোকনিেো নসচোকনোিো েংআ।
যরোমোনরোংনো 5:8 ইম্মিিো ইসল আননচংনো ো·সোআ, উখ ো খ্রীষ্ট আননচংনন পোপী েংনমনত্তংওন নসচোখক
নফনন্নকেক।
যরোমোনরোংনো 14:9 খ্রীষ্ট নসয়োনমং আখরো েো·আিো থোংচোনমং যেেোখে নিয়ো থোংআনন আখরো নসয়োনন ইয়ো নমংম্মিননন
নমংম্মিননন নিখত্তল হং·নো মো·ন্নো।
যরোমোনরোংনো 6:23 পোপ যেখ ো মেুরী হ·ন্নো উয়োখে নসয়ো হং·আ, ইম্মিিো ইসল যেখ ো হ·ন্নো উয়ো আননচংনন
আননচংনন নিখত্তল খ্রীষ্ট ীশুও ফোংনোেলনন েোংনি।

Christ died for sinners!

IV Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Salvation is trusting and receiving Jesus Christ as your Savior. It's trusting in the fact that Jesus Christ died on
the cross of Calvary to pay for your sins! It's realizing there is absolutely nothing whatsoever you can do to save
yourself and completely trusting in Jesus Christ to save you! It's not any church that saves. It's not any baptism,
not good works, not sacraments, not repenting, not praying through, not living a good life — IT'S NOT
ANYTHING YOU CAN DO!
ওয়োখত্ততোরোং 4:12 পোপওনন েখেতোখ ো েোরোংওননিো মোন·েো, মুয়োনো হো·নিলসোক নিম্মিখকো ইিোকনিিো সোকসোিো
সোকসোিো েংেো যেনন নিমুংচো আননচং পোপওনন েখেতোখ ো মো·ন্নুয়ো।”
ইনফষীয়রোংনো 2:8-9 ইসলনন ো·সোচোেোও নিনিরো·আচো নো·সং পোপওনন েেোখ ো মোন·েক। নো·সং আন·থোংচোখে
আন·থোংচোখে ইয়ো হং·েো, উয়ো ইসলননন র·ন্নোনন হং·আ। ইখ ো কোমনন নিনথ নিত্তো রন·েো, যেেোখে েোরোংিো রোসং
রোসং েোকনো মোন·েো।
তীতনো 3:5 মোমুং নোিো কোমনো নিয়ো আননচংখ ো েখেৎেো, নিনন ো·সোচোেোনন নিম্মিনোন উখ ো েোকেক।
েোকেক। নিনসক রংথোলনিিোচো নিত্তোল েোখে আৎনচখয়খত আখরো নিত্তোল েোখে থোনরখয় নিয়ো আননচংনন ো·থংখ ো
ো·থংখ ো সু·িোখল নচ·রংএতেক, আখরো ইিোখকন নিয়ো আননচংখ ো েখেৎেক।

V We must put our faith and trust in Christ in order to be saved.
যরোমোনরোংনো 4:24 আননচংনন নিম্মিনিো চেো। আননচংনন নিনিরো·আনন নিম্মিন ইসল আননচংখ োিো যেোসনি ইখন্ন
যেোসনি ইখন্ন চোন্নুয়ো, মুয়োনো আননচংনন নিখত্তল ীশুখ ো যে নসয়োওনন থোংচোএতোনমং আননচং নিনন সোেোওন
সোেোওন নিনিরো·আ।
যরোমোনরোংনো 10:9-10,13 উয়ো োৎথো হং·েক, নো·আ ীশুখ ো নিখত্তল ইখন্ন ু·সুকচো ·ু রোচোখকোখে আখরো ো·থংও
আখরো ো·থংও ইসল নিখ ো নসয়োওনন থোংচোএতেক ইখন্ন নিনিরো·আওখে উখনোন নো·আ পোপওনন েখেতোখ ো
েখেতোখ ো মো·ন্নুয়ো; মুয়োনো ো·থংও নিনিরো·আনন নিম্মিন ইসল মোম্মিখ ো যেোসনি ইখন্ন রো·চোকো আখরো ু·সুকচো
আখরো ু·সুকচো ু·রোচোেোনন নিম্মিন পোপওনন েখেতো। রংথোলনিিো শোস্ত্রও েংআ, “েখেতোখ ো মো·ন্নো নিখত্তলখ ো
মো·ন্নো নিখত্তলখ ো যেআন নরেোমো নিয়ো েখেতোখ ো 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, which is
death and hell. 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, “েখেতোখ ো মো·ন্নো নিখত্তলখ ো যেআন নরেোমো নিয়ো েখেতোখ ো 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, ইম্মিিো যেফোনিখ ো মোনননিেোনিিো
মোনননিেোনিিো উয়ো েোংনিখ ো মোমুং সোখলোিো মোন·েোনুয়ো, ইম্মিিো 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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