
েরামীয় 10:10 কারণ জন্য আর মুেখ
িবশ্বােসর উদ্ধার পাবার জন্য৷

মানুষ অন্তের িবশ্বাস কের ধািমর্কতা লাভ করার
কথা স্বীকার কের

1) আমরা সকেল পাপী

েরামীয় 3:23 সকেলই পাপ কেরেছ এবং ঈশ্বেরর মিহমা েথেক বিঞ্চত হেয়েছ৷
2) আমােদর পােপর েবতন মৃতু্য
েরামীয় 6:23 কারণ অনুগ্রহ কের যা

যীশুেত অনন্ত জীবন৷দান কেরন
পাপ েয় মজিুর েদয়, েসই মজিুর হল মৃতু্য৷ িকন্তু ঈশ্বর

েসই দান হল আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট

3) বাইেবল অনুসাের আমরা সকেলই নরেক েযেত বাধ্য
�প্রত্যাদেশ21:8 িকন্তু েয়ৗনপােপ পাপগ্রস্ত, মায়াবী,
প্রিতমাপূজারী, যঁারা হেব েসই আগুন

যঁারা ভীরু, অিবশ্বাসী ঘৃন্যেলাক, নরঘাতক,
িমথ্যাবাদী, এেদর সকেলর স্থান

4) প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর রেক্তর মাধ্যেম আশা আেছ
েরামীয় 5:8 িকন্তু আমরা যখন পাপী িছলাম খ্রীষ্ট তখনও আমােদর জন্য প্রাণ িদেলন; আর
এইভােব ঈশ্বর েদখােলন েয় িতিন আমােদর ভালবােসন৷
5) যীশু খ্রীেষ্টর উপর আপনার িবশ্বাস রাখুন।

েথসােলািনকীয় ১ 1:9 িকভােব েতামরা আমােদর
অভ্য়থর্না জািনেয়িছেল সত্য ঈশ্বেরর েসবার
িদেক মন িদেয়িছেল,

কারণ সব জায়গার মানুষ আমােদর জানােচ্ছ
এবং িকভােব েতামরা মূিতর্  পূজা েছেড় জীবন্ত

েযাহন 3:16 কারণ একমাত্র পুত্রেক িদেলন,
েয়ন েসই জীবন লাভ কের৷

ঈশ্বর এই জগতেক এেতাই ভালবােসন েয় িতিন তঁার
পুেত্রর ওপর েয় েকউ িবশ্বাস কের েস িবনষ্ট না হয় বরং অনন্ত

েযাহন 3:18 েয় তঁােক িবশ্বাস কেরনা,
েস িবশ্বাস কের িন৷েদাষী

েকউ তঁােক িবশ্বাস কের তার িবচার হয় না৷ িকন্তু েয় েকউ
সাব্যস্ত হয়, কারণ েস ঈশ্বেরর একমাত্র পুেত্রর ওপর

�শিষ্যচরিত16:30-31 পের উদ্ধার েপেত হেল
তাহেল

উদ্ধার লাভ করেবন৷’

তঁােদর বাইের িনেয় এেস বলেলন, ‘মহাশেয়রা,
আমায় িক করেত হেব?’ তঁারা বলেলন, ‘প্রভু যীশুর ওপর িবশ্বাস করুন, আপিন ও
আপনার গৃেহর সকেলই

6) এটা হল অনন্তকালীন উপহার।
2:8-9 কারণ ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর দ্বারা িবশ্বােসর মধ্য িদেয় েতামরা উদ্ধার েপেয়ছ৷ িবশ্বাস

করােতই েতামরা েসই অনুগ্রহ েপেয়ছ৷ েতামরা িনেজরা িনেজেদর উদ্ধার কর িন; িকন্তু তা ঈশ্বেরর
দানরূেপ েপেয়ছ৷ েতামােদর েকউই গবর্
কের বলেত পাের দ্বারা উদ্ধার েপেয়েছ৷

এেফসীয়

িনেজেদর কেমর্র ফল িহেসেব েতামরা উদ্ধার পাও িন, তাই
না েয় েস তার িনেজর

7) এখন আপিন জােনন কীভােব স্বগর্ েপেত পােরন
েযাহেনর ১ম পত েতামােদর কােছ এই
কথা িলখিছ অনন্ত জীবন েপেয়ছ৷

5:13 েতামরা যঁারা ঈশ্বেরর পুেত্রর ওপর িবশ্বাস কেরছ আিম
েয়ন েতামরা জানেত পার েয় েতামরা

ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না রক্ষা েপেত পােরনকরুন যীশু নােম


