ভাল া সংবাদ বার্তা
যীশু জীববর্.1 যীশু মারা যান এবং গু আবার.2 যীশু বিলর আসলে.3
যীশু স্বলগত করার একমাত্র উপায়.4 যীশু পবরমাণ সঞ্চয় হয়.5 যীশুই
সববকেু ুলক 4 বহসালব উলেখ করলর্.6 যীশুই রাজা এবং বর্বন একটি
যুক্তরাজয রলয়লে.7 এই রাজত্ব মলযয একমাত্র উপায় হলব আবার জন্ম
থেলক.8
যীশু ক্রস মারা যান এবং র্াাঁর শরীলরর উপর প্রবর্ পাপ বনলয়লে. র্াাঁর
থবত্রাঘার্ দ্বারা আমরা হয়.9 বর্বন আমালদর জনয ববলশষভালব ভুক্তলভাগী
সুর্রাং আমরা র্াাঁর সলে বিরর্লর মরলণাত্তর জীবন কাটালর্ পালর.10
ঈশ্বর ববলশ্বর পেন্দ এর্ থয বর্বন র্াাঁর পুত্র যীশু আমালদর জায়গায় মরা
পাঠালনা.11 ঈশ্বর জানলর্ন থয আমরা মূ য না থশায করলর্ পালরন. দাম
বে মহান এবং আমরা ঈশ্বলরর মান কখনও থদখা যায়বন. এটা থকন
যীশু এলসবেল ন.12
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যীশুই শব্দ করা িল র মাংস অংশ. যীশু হলয় ওলঠ মানুলষর উপর.13
যীশু এই পৃবেবীলর্ বগলয়বে াম এবং স্বভূবমকায় উপর বযো এবং খাবরজ
করা প্রলর্যক িমত অবভজ্ঞর্া.14 বর্বন এবং প্রর্যাখযার্ থদবিলসদ বে .
থকান এক এমনবক র্াাঁর উপর নজর থিলয়বেল ন এখলনা বর্বন আমালদর
জনয একটি বড় বজবনস কলরবন.15 বর্বন বম ন আমালদর বপর্ার বিলর.
কারণ বক যীশু কলরবন, আমরা বর্তমালন ঈশ্বর থেলক পৃেক করা হলব.
যীশু র্াই মারা যান আমরা বপর্ার সালে আবার আ াপ - আল ািনা
করা হর্.16 যীশু র্াই মারা থগলেন থয আমরা জীবন বদলর্ পালর.17 যীশু
মাযযলম, আমরা শাশ্বর্ জীবন আলে.18 যীশু মাযযলম, আমরা পাপ ক্ষমা
আলে.19 যারা বযশুলক যারা ববশ্বাস কলর সবর্যই কারণ যীশুই হল ন থসই
বযবক্ত বযবন জীবন থদয় কখনও মলর না হলব.20 যীশু সব র্াাঁলক যারা
ববশ্বাস থেলক জীবন থদয়.21 এবং থয শাশ্বর্ জীবন মুহূলর্ত আপবন আপনার
হৃদলয়র মলযয র্াাঁলক গ্রহণ শুরু হয়.22
আপবন ভা কাজ অেবা কালজর স্বলগত থসাঁযান করলর্ হলব না.23 সব
করলর্ যীশু মলন হয়. র্াাঁর নাম উপর ডাকুন. র্াাঁর থেলক আপবন সংরক্ষণ
বজজ্ঞাসা করুন. র্াাঁর থেলক আপবন ববব িান. বর্বন এখালন. র্ার আত্মা
এখালন আপনালক সাহাযয. পা নকর্তার নালমর উপর ডাকুন. যীশু উপর
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ক এবং আপবন সংরবক্ষর্ হলব. যবদ আপবন আপনার মুলখ স্বীকার করা
থয যীশুই প্রভু এবং আপনার হৃদলয়র থয ঈশ্বর মৃর্ থেলক র্াাঁর উত্থাবপর্
ববশ্বাস জনয, আপবন সংরবক্ষর্ হলব.24 আপবন শাশ্বর্ জীবন হলব. আপবন
ঈশ্বর, ঈশ্বলরর রাজত্ব একটি নাগবরক একটি সন্তান হলব.25 ঈশ্বলরর রাজত্ব
হ শাশ্বর্.26 ঈশ্বলরর রাজত্ব এখালন এখন এবং উপ ব্ধ সমস্ত যারা
পা নকর্তা এবং পবরত্রার্া বহসালব যীশু প্রাপ্ত করার জনয. যীশু স্বলগত
করার একমাত্র উপায়. থকান স্বগত অযীলন অনয নাম যার দ্বারা আমরা
সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়.27
একবদন যীশু বিলর আসলব. বর্বন বিলর আবার আসলে.28 এবং একবদন,
বর্বন এবং এই পৃবেবী থেলক রাজত্ব বাবর্ করা হলব.29 এই বার্তাটি এর
কালে এক মহাঘত আপবন ভীবর্ নয়. এই বার্তাটি আপবন বক জালনন থয
সময় সংবক্ষপ্ত এবং খ্রীলের এর বরটানত শীঘ্রই হ থদওয়া হ . যীশু, আবার
খ্রীলের বিলর আসলব.30 আবম আবার ব লর্ কারণ বর্বন একটি বশশুর
বহসালব একবার এলসবে বকন্তু যখন বর্বন বদ্বর্ীয় সময় আলস, বর্বন
অবর্ক্রমকারী রাজা বহলসলব আসলব.31
বর্তমালন সময় থেলক প্রস্তুর্ দুমত ূ য বন্ধু হলর্. বর্তমালন সময় শুনলর্.
বর্তমালন সময়. আপনার হৃদয় কঠিন ঘন করলবন না. ঈশ্বলরর ববরুলে
ববলরাহী না.32 আজ মুবক্ত বদন.33 একটি মুহূর্ত অবযকার এখন যান এবং
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ডত বনলজলক সমপতণ করা. র্াাঁর আপনার জীবন বদন. র্াাঁলক বনলজলক
সমপতণ. বর্বন আপনার জনয এখালন হ আজ. র্াাঁর বনরাময় এর গভীর
কাজ করার অনুমবর্ প্রদান - আপনার হালটতর বিবকত্সা এবং সমস্ত পাপ
থেলক আপবন বক পবরষ্কার. বর্বন সক্ষম. বর্বন এখালন. আসুন একসালে
প্রােত না.
তপ্রয় যীশু. আতম আমার োকের সমস্ত আমাকে ক্ষমা চাইকি. আতম আেতন আমাকে
সংরক্ষণ তজজ্ঞাসা. আতম আেনার উের আকে আমার তেেকন েতরণি তেন্তু এখন
আতম আেনাকে আসা. সি পেকে আমাকে অনুগ্রহ েকর পধায়া. আমাকে আকরাগয
েরুন. আমার জীিকনর প্রতিটি এলাোয় আমাকে আকরাগয েরুন. সিকচকয়
গুরুত্বেূণভ
ণ াকি, আমার মকধয িাস েরকি আসা দয়া েকর. আতম পেকে আেতন জানকি
চান. আতম আেনার সকে এেটি সম্পেণ চাই. আতম আেনারটি. আতম তচরিকর
আেনার আমার ঈশ্বর, আমার রাজা, এিং আতম আমার তদকনর তিশ্রাকমর জনয আেতন
েতরকিশন তনিণাচন েরুন. আেতন, ধনযিাদ আমাকে জনয মরণ জনয এিং আমাকে
সংরক্ষণ োলনেিণ া,. আতম সি পয আেতন আমার জনয আকে প্রাপ্ত. আতম হকে
তচরিকর আেতন সানকে. আকমন.

বপ্রয় ভাই ও থবান, বর্তমালন থয আপবন এই প্রােত না প্রাবেত র্ আলে এবং
আপনার হৃদলয়র মলযয ববশ্বালসর দ্বারা যীশু প্রাবপ্ত, আপবন এখন খ্রীলের
মলযয নর্ুন সৃবে.34 আপবন থনই একই. আপবন থনই থয বযবক্ত আপবন কলয়ক
বমবনট আলগ. যীশু আপনার হৃদলয়র মলযয বর্তমালন.35 বক িমৎকার থয
র্াাঁর আত্মা থর্ামার সলে রলয়লেন. হযাাঁ, পববত্র আত্মা থর্ামার সলে
রলয়লেন. বর্বন আপবন থনর্ৃত্ব এবং আপবন থকৌশ , হলব থদখালে র্াাঁর
সর্য মাযযলম পে ঈশ্বর থেলক থয আলস আপবন.36
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বর্তমালন বকেু ববষয় আলে যা আপনালক অবশযই আলে. বনয়বমর্ ঈশ্বলরর
শব্দ পড়া.37 একটি বাইলব এবং জন বই মলযয শুরু. এবং পড়ুন ঈশ্বলরর
শব্দ অযযয়ন কারণ থয আপনার মন রূপান্তবরর্ হলব.38 আলরকটা বজবনস
- সময় প্রােত না ঈশ্বলরর প্রবর্ বদন কাটায়. থেলক ভা শুনলর্ থশলখ. এই
বন্ধু র্া. এটি বকভালব আপবন র্ার কণ্ঠস্বর শুনলর্ র্াাঁর সলে সময়
কাটাল দ্বারা, বশখলর্.39 বর্বন আপবন যালর্ আপবন খুব শুনলর্ থশলখ
আবশযক কো ব লর্ িায়. থসগুল া থয খ্রীলের অসম্মান থেলক দূলর োকা.
পববত্র আত্মা থেলক আপবন একটি জায়গা থযখালন আপবন যীশু সম্বলন্ধ
আরও থববশ জানলর্ পালরন সাহাযয িান.40
আবম র্াই খুবশ আমরা এই সময় একসালে বে . আবম র্াই খুবশ আপবন
পা নকর্তার আপনার জীবন বদলয়লেন. আপবন একই হলব না. আমালদর
প্রভু এবং পবরত্রার্া যীশুখ্রীলের করুণা এবং জ্ঞান বাড়ান.41
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