(The Good News Message – Bodo)
जों फाबनि निमाहाखौ मोिगोि
যীশু ব েঁচে আচে। যীশু মচেছেচেন ও জীছ ত হচ়েচেন।1 যীশু ছিচে আসচে।2 ঈসা
আকাচেে একমাত্র উপা়ে।3 যীশু সংেক্ষণ কচে।4 যীশু েুক 4 বযমন স কাজ কেচত
সক্ষম হ়ে।5 যীশু োজা এ ং ছতছন োজত্ব কচেচেন।6 এই োচজেে মচযে একমাত্র পথ
আ াে জন্মগ্রহণ কেচত হ়ে।7
যীশুচক ক্রুচে এ ং সমস্ত পাপ তাে েেীচেে উপে। তাে ব ত্রাঘাত কচে আমো সুস্থ
আচে।8 আমো স্থা়েী ওে সাচথ সাোজী ন কাটাচত পাচে তাই ছতছন ছ চেষভাচ
আমাচেে সকচেে জনে বভাগ কচে।9 ঈশ্বচেে পৃছথ ীে এত বয ছতছন তােঁে পুচত্রে মৃতুে
আমাচেে জা়েগা়ে যীশুে পাঠাচনা খু পেন্দ কচে।10 আল্লাহ জানচতন বয আমো
পােচেন না টাকা োম। মূেে ছেে এ ং আছম কখনও আল্লাহ্ ে মান পূেণ কেচত
পাচে।11 বয যীশু এচেন বকন।
যীশু মাংচসে ততেী েব্দ হ়ে। যীশু একজন মানুষ হচ়ে বগে।12 ঈসা এই পৃছথ ীচত
বহেঁ চট এ ং প্রচতেকটি োথা আে ছনচজে উপে ছ তৃ ষ্ণা অছভজ্ঞ।13 ছতছন ানে ও ছেে
ছমথো। বকউ তােঁচক বেখচত ইচ্ছা হ়ে14 ছকন্তু আমাচেে জনে অচনক ছকেু কচেচে।
ছতছন আমাচেে ছপতাচক োযী হচ়ে যাও। যীশু ছক কােচণ, আমো এখন আে আল্লাহ্
ে কাে বথচক ছ ছচ্ছন্ন কেচত হচ । আমো এক াে বিচোছেপ হচত পাচে া াে
সাচথ ঈসা মাো যা়ে।15 আমাচেে জী ন-যাপন কেচত পাচে, যাচত ঈসা মাো
বগচেন।16 যীশুে মযে ছেচ়ে অনন্ত জী ন কচেছে।17 যীশুে মযে ছেচ়ে পাপ বথচক
ক্ষমা প্রাথথনা কছে।18 কােণ যীশু ছযছন জী ন োন কচেন যাো যীশুে কখচনাই,
মাো যাচ ।19 যাো তাচত ছ শ্বাস যীশুে জী ন োন কচেন।20 আে বয মুহূচতথ আপছন
তােঁচক আপনাে মচনে মচযে পাচ ন যা অনন্ত জী ন শুরু হ়ে।21
আপছন ভাচো কাজ া স্বচগথ পছেণত কেচত কাজ কেচত হচ না।22 আপনাচক যা
কেচত হচ স ই যীশুচক ছ শ্বাস। তাে নাচমই ডাচক। বস আপনাচক ােঁোচত োই।
তাচক তু ছম উদ্ধাে কেচত োই। বস এখাচন আচে। তােঁে ক্ষমতা আচে আপনাচক
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সাহাযে কেচত। সোপ্রভু নাচমই ডাচক। যীশুে প্রছত আহ্বান, আে বতামাচেে সাহাযে
কো হচ । জনে যছে বতামো ক ুে কে ছনচজে মুচখ যীশু বয প্রভু এ ং বতামাচেে
অন্তচে আল্লাহ তাচক মৃতুে বথচক উত্থাছপত ছ শ্বাস কছে বয, বতামো সিেকাম হচ ।23
তু ছম হচ অনন্ত জী ন। বতামো ঈশ্বচেে োচজেে নাগছেক ভগ াচনে সন্তান হচ়ে
যাচ ।24 কােণ ঈশ্বচেে োজে অনন্ত ন়ে।25 ঈশ্বচেে োজে এখাচন এখন আে পাও়ো
যা়ে যাো যীশুে পােনকতথ া এ ং পছেত্রাতা ছহসাচ গ্রহণ কেচত হ়ে। ঈসা আকাচেে
একমাত্র উপা়ে। নাম যাে দ্বাো আমো েক্ষা পাও়ো বযচত পাচে স্বচগথে নীচে
আচে।26
একছেন যীশু ছিচে আসচ । বস আ াে ছিচে আসচে।27 এ ং একছেন ছতছন োসন
কেচ ন আে এই পৃছথ ী বথচক োসন।28 এই াতথ াটি আপনাে ছপ্র়ে একটা ভ়ে পাই
না।। এই াতথ া আপছন বয সম়ে সংছক্ষপ্ত, আে খ্রীচেে ছিচে তাডাতাছড হ়ে ৷ যীশু
খ্রীচেে আ াে ছিচে আসচ ।29 আছম 'আ াে' ছতছন ছেশু এক াে এচসছেচেন। ছকন্তু
ছতছন যখন ছদ্বতী়ে াে ছতছন োজা ছ জচ়েে মত আসচ কােণ ছে।30
প্রস্তুত হও, সম়ে হচ়ে বগচে বসই ছপ্র়ে ন্ধু। বোনাে সম়ে হচ়ে বগচে। সম়ে হচ়ে
বগচে। বতামাে হৃেচ়েে কাঠিনে এচন োও না। আল্লাহে ছ রুচদ্ধ ছ চরাহ কেচ ন না।31
মুছিে ছেন আজ ন়ে।32 এখন একটু সম়ে ছনন এ ং ছনচজচক প্রভু ে প্রছত আনুগতে।
তাচক আপনাে জী ন োন। তােঁে েেণাগত। বতামাে জনে আজ এচসচে। তাে
প্রছতকাে গভীে কাজ কেচত সম্মছত বে়ে--বতামাে হৃেচ়েে উপেম এ ং বতামাচেে
সমস্ত পাপ বথচক পছেষ্কাে। বস ক্ষমতা আচে। বস এখাচন আচে। আসুন ' s একচত্র
প্রাথথনা কছে।

ছপ্র়ে যীশু, আছম আপছন আমাচক, আমাে পাচপে জনে ক্ষমা প্রাথথনা। তু ছম আমাচক
েক্ষা কেচত োই ছন। আছম আমাে ছপচঠ োেু আচে, ছকন্তু এখন, বতামাে কাচে
আসচত। ে়ো কচে আমাে সকে অযাছমথকতা বথচক। ে়ো কচে আমাচক বসচে ওচঠ ৷
ে়ো কচে আমাচক আমাে জী চনে প্রছতটি এোকা়ে বসচে ওচঠ ৷ স চেচ়ে গুরুত্বপূণথ
ছ ষ়ে হচো, আমাে মচযে াস কেচত আসুন। আছম আপনাচক জানচত োই। বতামাে
সাচথ সম্পকথ োখচত ো়ে। আছম বতামাে। আছম সাো জী ন বতামাে, আমাে ঈশ্বে,
আমাে োজা। আে বতামাচক াছক ছেনগুচো বস া ে়েন করুন। প্রভু , ও আমাচক
ােঁোচনাে জনে আমাে মৃতুেে জনে যনে াে জানাই। এ ং যা ছকেু বতামাচেে বেও়ো।
এে সামচন বতামাে সচে সাোজী ন হও়োে। আচমন।
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ছপ্র়ে ভাই ও ব াচনো, বো়ো প্রাথথনা কচে এ ং যীশু আপনাে হৃেচ়েে মচযে ছ শ্বাচসে
মযে ছেচ়েই বপচ়েচে বয, বতামো খ্রীচেে সংচগ যুি নতু ন সৃছেে এখন।33 আপছন
সম়ে একই েকম থাচক। আপছন ড কচ়েক ছমছনট আচগ, তু ছম ছেচে তাে যীশু
এখন আপনাে অন্তচে আচে।34 কী ' ে েমৎকাে। তােঁে আত্মা বতামাচেে সাচথ
আচে। বেখুন, পছ ত্র আত্মা বতামাচেে সাচথ আচে। আচে আছম বতামাচক এ ং আপছন
ঈশ্বচেে কাে বথচকই আচস তােঁে সতে পচথ বতামাচক বেখাচনা পথ।35
এখন আপনাচক যা কেচত হচ ছকেু ছ ষ়ে আচে। আল্লাহে াণী ছন়েছমত পডুন।36
াইচ চে পাচ ন, আে জন ইচ়েে মচযে শুরু। পডুন এ ং আল্লাহে কাোম অযে়েন
কােণ বয মন পছে তথ ন কেচ ন।37 আচেকটা ছজছনস: খেে প্রছতছেন সম়ে আল্লাহে
কাচে প্রাথথনা। পাোপাছে শুনচত বেচখ। এই বিচোছেপ আচে। এটাই ছক তাে কন্ঠ
শুচন জানচত--তাে সাচথ সম়ে কাটাচনাে মাযেচম।38 ছতছন শুনচ ন জানচত হচ ।
সুতোং আপনাে সাচথ কথা েচত ো়ে তাে। বসই খ্রীে সৎকাচজে ছ ষ়ে বথচক েূচে
থাকা। আত্মাে স্থান বযখাচন আপছন যীশু সম্পচকথ আেও জানচত পােচ ন, আপনাচক
সাহাযে কেচত োই।39 আছম খু খুছে, আমো একসাচথ এই সম়ে ছেে। আছম খু
খুছে আপছন সোপ্রভু ে উচেচে বতামাচেে জী ন োন কচেচেন। তু ছম কখচনা সমান
হচ । ড ে়ো ও জ্ঞান আমাচেে পােনকতথ া এ ং পছেত্রাতা যীশু খ্রীচেে মযে
ছেচ়ে।40
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বোমানচেে 5:10, কেসী়ে 1:19-22
16
জন 10:10
17
জন 10:27-30
1
2

“जों फाबनि निमाहाखौ मोिगोि” – Bodo translation of “The Good News Message”
© Susanna Ward — www.seersgate.com

3

1 জন 2:2
জন 11:25, 26
20
1 জন 5:11-12
21
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