
আ�াহর মিু�র সহজ পিরক�না 
 

ভূিমকা 
 
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 জন 5:13   েতামরা যাঁরা ঈ�েরর পুে�র ওপর িব�াস কেরছ আিম েতামােদর কােছ এই কথা িলখিছ 
েয়ন েতামরা জানেত পার েয় েতামরা অন� জীবন েপেয়ছ৷ 
 
I   আমরা 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. 
 
েরামানস 3:10  শাে� েয়মন বেল: ‘এমন েকউ েনই েয় ধািমরক; এমনিক একজনও েনই৷ 
 
েরামানস 3:23  সকেলই পাপ কেরেছ এবং ঈ�েরর মিহমা েথেক বি�ত হেয়েছ৷ 
 

 

আমরা ঈ�েরর িবরেে সম� অিত�া�! 
 

II   ি�তীয় রেয়েছ েয পাপ জনয একি মলূয 
 
েরামানস 5:12 একজেনর মধয িদেয় েয়মন পৃিথবীেত পাপ এেসিছল, েতমিন পােপর সােথ এেসেছ মৃতুয৷ 
সকল মানুষ পাপ কেরেছ আর পাপ করার জনযই সকেলর কােছ মৃতুয এল৷ 
 



েরামানস 6:23   “কারণ পাপ েয় মজিুর েদয়, েসই মজিুর হল মৃতুয৷ িক� ঈ�র অনু�হ কের যা দান কেরন 
েসই দান হল আমােদর �ভু �ী� যীশেত অন� জীবন৷” 
 
�তযােদশ 21:8  িক� যাঁরা ভীর, অিব�াসী ঘৃনযেলাক, নরঘাতক, েয়ৗনপােপ পাপ��, মায়াবী, 
�িতমাপূজারী, যাঁরা িমথযাবাদী, এেদর সকেলর �ান হেব েসই আগন ও �ল� গ�েকর �েদ; এই হল 
ি�তীয় মৃতুয৷’ 
 
�তযােদশ 20:11-15 
11 পের আিম এক িবরাট ে�ত িসংহাসন ও তার ওপর িযিন বেস আেছন তাঁেক েদখলাম৷ তাঁর সামেন েথেক পৃিথবী 
ও আকাশ িবল�ু হল এবং তােদর েকান অি�� রইল না৷  
12 আিম েদখলাম, �ু� অথবা মহান সম� মতৃ েলাক েসই িসংহাসেনর সামেন দাঁিড়েয় আেছ৷ পের কেয়কি �� 
েখালা হল এবং আরও একি �� েখালা হল৷ েসই ��ির নাম জীবন পু�ক৷ েসই ��গিলেত মতৃেদর �েতযেকর 
কােজর িববরণ িলিপবে িছল এবং েসই অনসুাের তােদর িবচার হল৷  
13 েয় সব েলাক সম�ুগেভর  িনি�� হেয়িছল সম�ু তােদর সেঁপ িদল, আর মতুৃয ও পাতাল িনেজেদর মেধয েয় সব মতৃ 
বযি� িছল তােদর সমপরণ করল৷ তােদর কৃতকমর অনসুাের তােদর িবচার হল৷  
14 পের মতুৃয ও পাতাল আগেনর �েদ ছঁুেড় েফলা হল৷ এই আগেনর �দই হল আসেল ি�তীয় মতুৃয৷  
15 জীবন পু�েক যােদর নাম েলখা েদখেত পাওয়া েগল না, তােদর সকলেক আগেনর �েদ ছঁুেড় েফলা হল৷ 
 
III   তৃতীয় �ী� আমােদর পােপর জনয মারা 
 
েরামানস 5:8   িক� আমরা যখন পাপী িছলাম �ী� তখনও আমােদর জনয �াণ িদেলন; আর এইভােব 
ঈ�র েদখােলন েয় িতিন আমােদর ভালবােসন৷ 
 
েরামানস 14:9   এইজনযই �ী� মৃতুয বরণ করেলন ও পুনরায় েবঁেচ উঠেলন, যােত িতিন মৃত ও জীিবত 
সকেলরই �ভু হেত পােরন৷ 
 
েরামানস 6:23   “কারণ পাপ েয় মজিুর েদয়, েসই মজিুর হল মৃতুয৷ িক� ঈ�র অনুগরহ কের যা দান 
কেরন েসই দান হল আমােদর �ভু �ী� যীশেত অন� জীবন৷” 
 

http://amazinggracebibleinstitute.com/bengali/revelation.htm


 
যীশ সম� েয ঈ�েরর িবরেে অিত�া� জনয মারা েগেছ! 

 
 

IV   চতুথর সযালেভশন হয় না ভাল কাজ �ারা একি ম�ু উপহার,. আপিন এটা 
জনয ঈ�েরর, এবং িব�াস যীশ একা িনেত হেব! 
 
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! 
 
িশষযচিরত 4:12   যীশই একমা� বযি�, িযিন মানুষেক উোর করেত পােরন৷ জগেত তাঁর নামই একমা� 
শি� যা মানুষেক উোর করেত পাের৷’ 
 
এেফসীয় 2:8-9   কারণ ঈ�েরর অনু�েহর �ারা িব�ােসর মধয িদেয় েতামরা উোর েপেয়ছ৷ িব�াস 
করােতই েতামরা েসই অনু�হ েপেয়ছ৷ েতামরা িনেজরা িনেজেদর উোর কর িন; িক� তা ঈ�েরর 
দানরেপ েপেয়ছ৷  েতামােদর িনেজেদর কেমরর ফল িহেসেব েতামরা উোর পাও িন, তাই েকউই গবর কের 
বলেত পাের না েয় েস তার িনেজর �ারা উোর েপেয়েছ৷ 
 
তীত  3:5  তখন িতিন তাঁর দয়ার গেণ আমােদর র�া করেলন৷ ঈ�েরর কােছ েয়াগয বেল িবেবিচত হওয়ার 
জনয, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির�ার কের পির�াণ�া� নতুন মানুষ করেলন 
এবং পিব� আতার মাধযেম আমরা নতুন হলাম৷ 
 

http://amazinggracebibleinstitute.com/bengali/acts.htm
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V   আমরা আমােদর িব�াস এবং �ীে�র মেধয িব�াস করা যােত সংর�ন করার 
আবশযক. 
  
েরামানস 10:9-10,13   তুিম যিদ িনজ মুেখ যীশেক �ভু বেল �ীকার কর, এবং অ�ের িব�াস কর েয় 
ঈ�রই তাঁেক মৃতেদর মধয েথেক জীিবত কেরেছন তাহেল উোর পােব৷  কারণ মানুষ অ�ের িব�াস কের 
ধািমরকতা লাভ করার জনয আর মুেখ িব�ােসর কথা �ীকার কের উোর পাবার জনয৷  হযাঁ, শা� বেল, 
‘েয় েকউ তাঁেক িব�াস কের ডাকেব েস উোর পােব৷’ 
 

 
আমরা আমােদর িব�াস এবং �ীে�র মেধয িব�াস করা যােত সংর�ন করার আবশযক 

 
 
আপিন যিদ আপনার পির�াতা িহসােব যীশ �ী� এবং ঈ�েরর �হণ েথেক �মা, এখােন করেত 
হয় �াথরনা আপিন �াথরনা করেত পােরন. এই �াথরনা বা অনয েকান �াথরনা বলেছ আপনােক 



বাঁচােত পারেব না. এি যীশ �ীে�র েয পােপর �মা িদেত পাের মেধয শধুমা� trusting. এই 
�াথরনা েকবলমা� একি পেিত েথেক তাঁর আপনার িব�াস এবং ঈ�র আপনার �মা জনয 
েজাগান েদওয়ার জনয তাঁেক ধনযবাদ. 
 
 
“ভগবান,  
 
আিম জািন েয আিম আপনার িবরেে িগেয় অেনক পাপ কেরিছ এবং শাি� পাওয়ার েযাগয৷ িক� 
আমার েয শাি� পাওয়া উিচত িছল তা যীশ �ী� �হণ কেরেছন, তাই তাঁর ওপর আ�ার মাধযেমই 
আিম �মা লাভ করব৷ আিম মিু�র জনয আপনার ওপর িব�াস রািখ৷ আপনার অপূবর কৃপা এবং 
�মাশীলতার জনয ধনযবাদ – যা িকনা শা�ত জীবেনর উপহার ! আেমন !” 

 
 

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! 

হযাঁ, শা� বেল, ‘েয় েকউ তাঁেক িব�াস কের ডাকেব েস উোর পােব৷’ েরামীয় 10:13  

Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what েযাহন 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 অন� জীবেনর অিধকারী হয়; িক� েয় পু�েক অমানয কের েস েসই জীবন 
কখনও লাভ কের না, বরং তার ওপের ঈ�েরর ে�াধ থােক৷’. েযাহন 3:36  

Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said — 
AND GOD CANNOT LIE!  
অন� জীবেনর �তযাশা েথেকই আমােদর েসই িব�াস ও �ান লাভ হয়৷ সময় শরর পূেবরই ঈ�র েসই জীবেনর 
�িত�িত িদেয়িছেলন আর ঈ�র িমথযা বেলন না৷ তীত 1:2  
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