


তুমি মি জান.. 

যেহেতু তুমি ঈশ্বহেে নজহে একজন পাপী? 
 “সকহেই পাপ কহেহে, এবং ঈশ্বহেে িমেিা যেহক বমচিত 
েহেহে।”Rom 3:23
 “আিো েমি বমে যে আিাহিে যকান পাপ যনই, তােহে আিো 
মনহজহিেহকই প্রতােণা কেমে, এবং তাে সত্য আিাহিে িহ্্য যনই।” 
1যোেন  1 :8 

যতািাে িতুৃ্য এবং ঈশ্বহেে সাহে একটি সাক্াৎকাে আহে! 
 “িানহুেে জন্য একবাে িতুৃ্য এবং িতুৃ্যে পে তাে মবচাে েে।”  
Hebrews 9 :27

তুমি ঈশ্বহেে দ্াো মবচােপ্রাপ্ত েহব? 
 “এবং েমি এই িহন কে যে তুমি, ও 
িানেু, ঐ যোহকহিে মবচাে কহে োক োো 
যসই কাজ কহেহে তােহে ভুে কেে কােণ তুমি 
মনহজও তাহিে িত িন্দ কাজ কে, তাই একো 
তুমি মনশ্চেই বঝুহত পােে যে ঈশ্বে যতািাে 
মবচাে কেহবন। তুমি তাে মবচাে এড়াহত 
পােহব না? যোিীে 2 : 3

েমি তুমি যতািাে জীবন ঈশ্বহেে সাহে সঠিকভাহব না পাও, আগহুনে 
একটি শাশ্বত হ্রহিে জন্য তুমি মনবা্মচত েহব? 

 “োো ঈশ্বেহক ভুহে োে তাোই িন্দ। তাো পাতাহে পমতত 
েহব।” গীতসংমেতা 9 :17 
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 “তাহিেহক জ্বেন্ত আগহুনে িহ্্য যেহে যিহবনঃ যসখাহন যোহক 
কান্াকাটি কেহব ও িাঁহত িাঁত ঘেহত োকহব।” িমে 13 :42 

 ঈশ্বহেে সহগে যতািাে জীবহনে অম্কাে যপহত যতািাে জন্য একটি 
উপাে আহে। 

 “কােণ ঈশ্বে এই জগতহক এতই ভােবাহসন যে মতমন তাঁে একিাত্র 
পতু্রহক মিহেন, যেন যসই পহুত্রে ওপে যে যকউ মবশ্বাস কহে যস মবনষ্ট না 
েে, বেং অনন্ত জীবন োভ কহে..”  যোেন 3:16

অনন্ত জীবন লাভ িরতত আিাতি মি িরতত হতব? 
1. অনহুশাচনা 
 “িানহুেে এই অজ্ঞতাে সিেহক ঈশ্বে ক্িাে যচাহখ যিহখহেন; 
মকন্তু এখন সব জােগাে সকে িানেুহক মতমন এে জন্য িন যেোহত 
বহেহেন” যপ্রমেত 17:30

2. যতািাে পমেত্রাতা েহূপ েীশ ু
খ্ীষ্টহক গ্রেণ কে
 “মকন্তু মকেু যোক তাঁহক গ্রেণ কেে 
এবং তাঁহক মবশ্বাস কেে, োো মবশ্বাস 
কেে তাহিে সকেহক মতমন ঈশ্বহেে 
সন্তান েবাে অম্কাে িান কেহেনঃ”  
যোেন 1 : 12
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3.যতািাে পাপ ঈশ্বহেে সািহন 
স্ীকাে কহে নাও 
 “আিো েমি মনহজহিে পাপ 
স্ীকাে কমে, মবশ্বস্ত ও ্ামিক্ 
ঈশ্বে আিাহিে সিস্ত পাপ ক্িা 
কেহবন ও সকে অ্ামিক্তা যেহক 
আিাহিেহক েহত আিাহিে শমুচ 
কেহবন।” I যোেন 1: 9 

4.সসুিাচাহেে প্রচাে 
 “ঈশ্বহেে বাক্য অনসুাহে কাজ 
কে, শহুন মকেু না কহে বহস 
োকহে চেহব না, শু্ িুাত্র ঈশ্বহেে বাহক্যে য্াতা েহে মনহজহক ঠমকও 
না।”  োহকাব 1 :22 

 তুমি েমি আিাে আহিশ পােন কে তুমি বাঁচহব, আিাে এই 
মশক্ািাো যেন যতািাে জীবহন খবু গেুতু্বপূণ ্মবেে েহে ওহঠ  
মেহতাপহিশ 7 : 2
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