


  বিনামলূ্যে সমস্ত অন্তর্ভু বতিকর িীমা নীবি 

স্বাস্থ্য  

গহৃ  

অগ্নি  

জীবন  

সস্ংিাদ িীমা  
স্াস্যে 
 গ্িগ্িৎসবার পগ্রষেববার খরি আজষির 
গ্িষন টলটলবায়মবান অবস্বায় আষে, যেমন 
স্বাষস্থ্যর বীমবার খরি। আপগ্ন গ্ি িখনও 
এমন এিজন গ্িগ্িৎসষির সষগে সবাক্বাৎ 
িষরষেন গ্েগ্ন িবাগ্ব িরষে পবাষরন ‘আপনবার 
সমস্ত অসষুখর আষরবাগথ্য িরষবন?’ 

 “গ্িন্তু আমবাষিরই ভুল িবাষজর 
জনথ্য েবাঁষি আহে হষে হষয়গ্েল, 
আমবাষির পবাষপর জনথ্য যস 
ক্ে-গ্বক্েহষয়গ্েলঃ আমবাষির 
িবাগ্খিে শবাগ্স্ত যস যপষয়গ্েল; েবাঁর 
আঘবাষের জনথ্য আমবাষির আঘবাে যসষর উষেগ্েল।” গ্েশবাইয় 53:5
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গহৃ
 গহৃগগু্ল সমস্ত প্রিবাষরর ক্গ্ে, িুগ্র, 
অনগ্িিবার প্রষবষশর হবাে যেষি মবা-
গ্লিষির রক্বা িরষে বীমবািৃে িরবা 
হয়। জবানলবা এবং িরজবাষে গ্টিষলর 
িণ্ড, যিবাষরর জনথ্য অথ্যবালবাম্ম, পবারবাষে 
টহলিবাগ্রর বথ্যবস্বা গহৃমবাগ্লিষির গ্নরবা-
পত্বা অেববা মষনর শবাগ্তি গ্িষে পবাষর নবা। 

 “যেবামবাষির হৃিয় গ্বিগ্লে নবা যহবািঃ ঈশ্বষরর উপর গ্বশ্ববাস 
রবাষখবা, আর আমবার প্রগ্েও আস্বা রবাষখবা। আমবার গ্পেবার ববাগ্রষে 
অষনি ঘর আষেঃ েগ্ি নবা েবািষেবা, আগ্ম যেবামবাষির বলেবাম। 
আগ্ম যেবামবাষির েবািববার এি জবায়গবা ঠিি িরষে েবাগ্ছি”   
যেবাহন 14: 1, 2

অবনি
 অগ্নি ঘরববাগ্ি এবং িনসম্পগ্ত্ ধ্ংস িষর যিয়, েবার মষিথ্য গ্িেু 
গ্িেু অপূরণীয় হয়। গ্িন্তু অনতিিবাল সমষয় সবসময়ই এি অগ্নির 

সম্বাবনবা েবািষবই। আপনবার গ্ি অগ্নি যেষি গ্নষজষি 
রক্বা িরবার যিবান এিটি বীমবা িরবা আষে? 
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  “যে গ্বজয়ী হয় যসই এসষবর অগ্িিবারী 
হষব; এবং আগ্ম েবার ঈশ্বর হব, আর যস 
হষব আমবার পতু্র। 

গ্িন্তু েবারবা ভীর,ু অগ্বশ্ববাসী ঘণৃথ্যষলবাি, নর-
ঘবােি, যেৌনপবাষপ পবাপগ্রস্ত, মবায়বাবী, প্রগ্ে-
মবাপূজবারী, েবারবা গ্মেথ্যবাববািী, এষির সিষলর 
স্বান হষব যসই আগনু ও জ্বলতি গন্ধষির 
হ্রষিঃ েবা হল গ্বিেীয় মেুৃথ্য”     
প্রিবাগ্শে ববািথ্য 21 : 7,8

জীিন  
 অষনষিই জীবনবীমবার মলূথ্য 
গ্হষসষব হবাজবার হবাজবার ডলবার 
গ্রহণ িষরন। গ্িন্তু যি উপিবার 
পবায়? এসষবর গ্ি মলূথ্য আষে 
েখন আপগ্ন মেৃ? 

 “িবারণ ঈশ্বর এই জগেষি 
এষেবাই ভবালববাষসন যে গ্েগ্ন েবাঁর 
এিমবাত্র পতু্রষি গ্িষলন, যেন যসই পষুত্রর উপর যে যিউ গ্বশ্ববাস 
িষর যস গ্বনষ্ট নবা হয়, বরং অনতি জীবন লবাভ িষর” যেবাহন 
3:16
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নীবির শিভু াি্ী 
1.অনভুব িরনু যে আপগ্ন এিজন পবাপী 

 “সিষলই পবাপ িষরষে এবং ঈশ্বষরর মগ্হমবা যেষি বগ্চিে 
হষয়ষে,” যরবামীয় 3:23

 “আমরবা েগ্ি বগ্ল যে আমবাষির যিবান 
পবাপ যনই, েবাহষল আমরবা গ্নষজষিরষিই েিবাই 
এবং েবাঁর  সেথ্য আমবাষির মষিথ্য যনই।”          
1 যেবাহন 1 :8

2. অনভুব িরনু যে পবাষপর শবাগ্স্ত জবাহবান্নম

 “েবারবা ঈশ্বরষি ভুষল েবায় েবারবাই মন্দ, েবারবা পবােবাষল পগ্েে 
হষব।”   গীেসংগ্হেবা 9 : 17

3. অনভুব িরনু যে আপগ্ন 
আপনবার গ্নষজর ক্মেবা বিবারবা 
গ্নষজষি রক্বা িরষে পবারষেন নবা

 “আমবাষির সমস্ত ভবাষলবা িবাজগগু্ল 
অশদু্ধ যপবাশবাষির মেন,....” 

গ্েশবাইয় 64 : 6
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4. অনেুপ্ত হন এবং ঈশ্বরষি মবানথ্য 
িরনু 

 “মবানষুের এই 
অজ্ঞেবার সময়ষি ঈশ্বর ক্মবার যিবাষখ 
যিষখষেন, গ্িন্তু এখন সব জবায়গবার 
সিল মবানেুষি গ্েগ্ন এর জনথ্য মন 
যেরবাষে বষলষেন।”    
যপ্রগ্রেষির িবাে্ম-গ্ববরণ 17:30

5. পগ্রত্রবােবা গ্হষসষব েীশ ুখ্ীষষ্টর ওপর 
গ্বশ্ববাস রবাখনু 

 “িবারণ ঈশ্বর এই জগেষি এষেবাই ভবালববাষসন 
যে গ্েগ্ন েবাঁর এিমবাত্র পতু্রষি গ্িষলন, যেন যসই পষুত্রর উপর যে 
যিউ গ্বশ্ববাস িষর যস গ্বনষ্ট নবা হয়, বরং অনতি জীবন লবাভ 
িষর” যেবাহন 3:16

6. েীশরু িবাষে আপনবার পবাষপর স্ীিবার িরনু 

 “আমরবা েগ্ি গ্নষজষির পবাপ স্ীিবার িগ্র, গ্বশ্বস্ত 
ও িবাগ্ম্মি ঈশ্বর আমবাষির সমস্ত পবাপ 

ক্মবা িরষবন ও সিল 
অিবাগ্ম্মিেবা হষে আমবাষির 
শগু্ি িরষবন।”    
 I যেবাহন 1: 9
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7. জল এবং পগ্বত্র আত্বার ববাপ্তবাইজম গ্রহণ িরনু 

 “আপনবারবা মন গ্েরবান, এবং প্রষেথ্যি পবাষপর 
ক্মবার জনথ্য েীশ ুখ্ীষষ্টর নবাষম ববাপ্তবাইজ যহবান, েবাহষল আপনবারবা 
িবাররষূপ এই পগ্বত্র আত্বা পবাষবন।”       
যপ্রগ্রেষির িবাে্ম-গ্ববরণ 2 : 38

8. গসষপষলর জীবন 

 “ঈশ্বষরর ববািথ্য অনসুবাষর 
িবাজ ির, শষুন গ্িেু নবা িষর বষস 
েবািষল িলষব নবা। শিুমুবাত্র ঈশ্বষরর 
ববাষিথ্যর য্বােবা হষয় গ্নষজষি েগ্িও নবা-
।”েবাষিবাব 1 :22

চ্বতির শিভু াি্ী  
এই িুগ্তি অনতিিবাষলর জনথ্য তেগ্র িরবা হষয়ষে। অে্ম ববা যিবান 
ভবাষলবা িবাজই এর পগ্রষশবাি িরষে পবাষর নবা। আর এই মলূথ্য েীশ ু
খ্ীষ্ট কু্ষশ গ্বদ্ধ হষয় মবারবা েবাওয়বার সময় পগ্রষশবাি িষর যগষেন। 
বীমবার গ্িগ্স্ত, সহ পগ্রষশবাি এবং সহ বীমবািরণ ইগ্েমষিথ্যই েীশ ু
খ্ীষষ্টর বিবারবা কু্ষশ গ্বদ্ধ হষয় মবারবা েবাওয়বার সময় পগ্রষশবাি িরবা 
হষয় যগষে। নীগ্েটি েবাঁর অনগু্রহ বিবারবা সববাইষি মতুিহষস্ত গ্বেরণ 
িরবা হষয়ষে (ইগ্েেীয়ষির প্রগ্ে পত্র 2:8)। আর এর জনথ্য েীশ ু
খ্ীষষ্টর প্রগ্ে এি গভীর অগ্বিল গ্নষ্বার প্রষয়বাজন।    
(ইগ্েেীয়ষির প্রগ্ে পত্র 3:17)
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