(The Good News Message – Assamese)
এজন মহান গুৰু আনকি ঈশ্বৰৰ
খ্ৰীষ্টি যীচু প্ৰিৃ ততত. খ্ৰীষ্টি ত্ৰাণিতত া এজন লাতে? বাইতবতল কিতে.1 খ্ৰীষ্টি
কনশ্চয় সঁচা.2 খ্ৰীষ্টি আমাৰ পাপৰ বাতব অনন্ত ববচ3 খ্ৰীষ্টি পাপৰ.4
খ্ৰীষ্টি যীচু বযকিেতভাতে আতপানাৰ ত্ৰাণিতত াতন কিয়াৰ 4.5 খ্ৰীষ্টি এই
প্ৰাৰ্তনা বিেল ঈশ্বৰৰ প্ৰকত আতপানাৰ কবশ্বাস প্ৰিাশ.6 িকৰতোঁ আৰু
পকৰত্ৰাণাৰ বাতব আতপানাি.7
খ্ৰীষ্টি পঢ়া অনুযায়ী খ্ৰীষ্টৰ বাতব আপুকন এটা কসদ্ধান্ত িকৰতলতন যাকি
িকৰতল.8 প্ৰিৃ ততত বিান হয় সম্পূণত বণতনা নিতৰ। বাইতবতল আমাি কিতে
বয.9 পুত্ৰতি িান িকৰতল, যাতত কযতিাতনাতে বতওঁত কবশ্বাস িতৰপুত্ৰতি িান
িকৰতল, যাতত কযতিাতনাতে বতওঁত কবশ্বাস িতৰ.10 আপুকন যকি যীচু খ্ৰীষ্টি
আতপানাৰ ত্ৰাণিতত া বুকল গ্ৰহণ িকৰব কবচাতৰ, এইয়া এটা প্ৰাৰ্তনাৰ নমুনা।11
কবশ্বাস ঈশ্বৰি জতনাোৰখ্ৰীষ্টি ত্ৰাণিতত া.
খ্ৰীষ্টি জীেনৰ প্ৰকতজ্ঞাৰ ভােী হ’ম. খ্ৰীষ্টি তু কম যকি যীচু ি প্ৰভু বুকল
স্বীিাৰ.12 খ্ৰীষ্টি বুকল গ্ৰহণ িকৰব কবচাতৰ, এইয়া এটা প্ৰাৰ্তনাৰ নমুনা।
মনত ৰাকিব.13 মই জাতনা বয আতপানাৰ কবৰুতদ্ধ মই পাপ িকৰতলা আৰু
শাকি বপাোৰ বযােয,14 আপুকন এটা কসদ্ধান্ত িকৰতলতনআপুকন এটা কসদ্ধান্ত
িকৰতলতন. পকৰত্ৰাণ কনকিব। বিেল যীচু ি আস্থাত খ্ৰীষ্টি মই জাতনা বয
আতপানাৰ কবৰুতদ্ধ মই পাপ িকৰতলা আৰু খ্ৰীষ্টি কতকন কিনৰ কপেত বতওঁ
মৃতুযৰ পৰা উঠিলকতকন কিনৰ কপেত বতওঁ মৃতুযৰ পৰা উঠিল.15 খ্ৰীষ্টি
বিেল যীচু ি আস্থাত বলাোৰ দ্বাৰাই পাপৰ পৰা পকৰত্ৰাণ পাব। এই প্ৰাৰ্তনা
বিেল আতপানাৰ.16 পকৰত্ৰাণ খ্ৰীষ্টি, কিয়তনা অনুগ্ৰতহতৰ কবশ্বাসৰ.17 পকৰত্ৰাণ
খ্ৰীষ্টি, জাতনা বয আতপানাৰ কবৰুতদ্ধ মই.18 আতপানাৰ কবৰুতদ্ধ মই খ্ৰীষ্টি
আপুকন এটা কসদ্ধান্ত িকৰতলতনআপুকন এটা কসদ্ধান্ত িকৰতলতন খ্ৰীষ্টি বিেল
যীচু ি আস্থাত .19 খ্ৰীষ্টি বাতব আপুকন এটা কসদ্ধান্ত িকৰতলতন যাকি.20 কতকন
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কিনৰ কপেত বতওঁ মৃতুযৰ পৰা উঠিলকতকন কিনৰ কপেত বতওঁ মৃতুযৰ পৰা
উঠিল.21
নীিিীতম বতওঁি িতল, ‘মানুহ বুঢ়া হ’বল বিতনকি বতওঁৰ জন্ম হ’ব পাতৰ?
22 ওপৰৰ পৰা জন্ম বহাো খ্ৰীষ্টি. এটা আধ্যাকিি পকৰেতত ন. ওপৰৰ পৰা
জন্ম বহাো. এজন মানুহৰ নতু ন জন্ম বহাোৰ. পাপ িকৰতল আৰু. কিয়তনা
অনুগ্ৰতহতৰতহ কবশ্বাসৰ দ্বাৰাই. আধ্যাকিিভাতে নতু ন হ’ল আৰু নতু ন জন্মৰ.
ত্ৰাণিতত াকহচাতপ কবশ্বাস িৰা নাই খ্ৰীষ্টি, আপুকন মনপালটনৰ প্ৰাৰ্তনা িকৰব
বন. খ্ৰীষ্টি আতপানাৰ বযকিেত ত্ৰাণিতত াকহচাতপ খ্ৰীষ্টি বয এই প্ৰাৰ্তনা বা
আন কযতিাতনা প্ৰাৰ্তনা িকৰতলই আপুকন পকৰত্ৰাণ নাপায় বয এই প্ৰাৰ্তনা বা
আন কযতিাতনা প্ৰাৰ্তনা িকৰতলই আপুকন পকৰত্ৰাণ নাপায়.23 আপুকন পাপৰ
পৰা পকৰত্ৰাণ পাব. এই প্ৰাৰ্তনা বিেল আতপানাৰ কবশ্বাস ঈশ্বৰি জতনাোৰ
এটা উপায় আৰু বতওঁি.24 ধ্নযবাি কিয়ি আতপানাৰ পকৰত্ৰাণৰ বাতব.25
মই জাতনা বয আতপানাৰ কবৰুতদ্ধ মই পাপ িকৰতলা আৰু শাকি বপাোৰ
খ্ৰীষ্টি কিন্তু যীচু তে মই পাবলেীয়া. খ্ৰীষ্টি শাকি ল’বল যাতত বতওঁি কবশ্বাস
িৰা বযাতেকি.
আতপানাৰ আচকৰত অনুগ্ৰহ আৰু ক্ষমাৰ বাতব
ধ্নযবাি আতপানাৰ আচকৰত অনুগ্ৰহ আৰু ক্ষমাৰ বাতব ধ্নযবাি.26
আপুকন এটা, খ্ৰীষ্টি যাকি িকৰতল. অনুযায়ী খ্ৰীষ্টৰ বাতব আপুকন.27 যীচু
খ্ৰীষ্টি বিকতয়াও ত্ৰাণিতত াকহচাতপ কবশ্বাস িৰা নাই.28 যকি আপুকন যীচু
খ্ৰীষ্টি আতপানাৰ বযকিেত ত্ৰাণিতত াকহচাতপ গ্ৰহণ িকৰব. যীচু ি কবশ্বাস
িকৰতহ আপুকন পাপৰ পৰা পকৰত্ৰাণ পাব। এই প্ৰাৰ্তনা বিেল আতপানাৰ
কবশ্বাস ঈশ্বৰি. খ্ৰীষ্টি কিন্তু যীচু তে মই পাবলেীয়া শাকি ল’বল যাতত
বতওঁি কবশ্বাস.29 কবতবচনা “িকৰবতন” আপুকন মনপালটনৰ প্ৰাৰ্তনা িকৰব
বন, বতকতয়া খ্ৰীষ্টত নতু ন সৃকষ্ট হ’ব কবতবচনা িকৰবতন? আপুকন
মনপালটনৰ প্ৰাৰ্তনা িকৰব বন, বতকতয়া খ্ৰীষ্টত নতু ন সৃকষ্ট হ’ব.30
যীচু ৰ তযােৰ মৃতুয আৰু বতওঁৰ আচকৰত পুনৰুত্থাতন আতপানাৰ ত্ৰাণিতত া
বহাোৰ বযােয হ’ল. কিয়তনা যকি তু কম কনজ মুতিতৰ যীচু ি প্ৰভু বুকল
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স্বীিাৰ িৰা. যকি হৃিতয়তৰ কবশ্বাস িৰা. বহাোতটা ঈশ্বতৰ আতপানাৰ বাতব
কয িকৰতল. এটি সুন্দৰ িৃষ্টান্ত কহতে অপবযয় পুত্ৰৰ িৃষ্টান্ত.31 বতওঁি আৰু
পুত্ৰ বুকল কবতবচন িৰা নহ’ব.32 কবশ্বাস ঈশ্বৰি জতনাোৰ এটা উপায় আৰু
বতওঁি ধ্নযবাি কিয়ি আতপানাৰ. শাকি বপাোৰ বযােয. পকৰত্ৰাণৰ বাতব মই
আতপানাত কবশ্বাস স্থাপন িকৰতোঁ. আপুকন ইয়াত পঢ়া অনুযায়ী খ্ৰীষ্টৰ.
ঈশ্বৰৰ লেত ঠিি হ’ব কবচাতৰ, এইয়া এটা প্ৰাৰ্তনাৰ নমুনা — কবশ্বাস
ঈশ্বৰি জতনাোৰ এটা উপায় আৰু বতওঁি ধ্নযবাি কিয়ি আতপানাৰ
পকৰত্ৰাণৰ বাতব. পকৰত্ৰাণৰ বাতব মই আতপানাত. কবশ্বাস স্থাপন িকৰতোঁ.
আপুকন পকৰত্ৰাণ নাপায়:
কবচাতৰ খ্ৰীষ্টি, মানুতহ প্ৰাতয়ই বতওঁতলািৰ কপতৃ -মাতৃ ৰ ধ্মত বা সংস্কৃকত. সিতলাতে।কিন্তু
বযকতয়া বশষ কবচাৰৰ কিনা আল্লাৰ আেত. কসকিনা প্ৰততযতিই আল্লাহৰ সতযতা কবশ্বাস
িৰা-নিৰাৰ. ঈোই কিয় িাবী িকৰব পাকৰকেল বয বততেঁই আব্বা আল্লাহৰ ওচৰত
বযাোৰ . এজতন ঈোি অনুসৰণ. ঈোই কুমাৰী মকৰয়মৰ েভত ত জনম. আপুকন শুকধ্ব
পাতৰ, ´কিয় আল্লাতহ বতওঁৰ ৰেু লি অপমাকনত মৃতুয হবকল. সলীেত ঈোৰ মওতৰ
প্ৰতয়াজন আকেল. িাৰণ সিতলাতে গুণাহ িৰতে আৰু আল্লাহৰ ৰহমতৰ পৰা . মাতৃ ি
অপমান িকৰতয়ই হওি. অনুগ্ৰতহতৰ কবশ্বাসৰ ফলত বতামাতলাতি নাজাত পাইো
অনুগ্ৰতহতৰ কবশ্বাসৰ ফলত বতামাতলাতি নাজাত পাইো. ইেলামৰ মতত িৰ্ম্ত বা পাঁচটা
বভটী পালনৰ বযাতেকি নাজাত পাব পাকৰ ইেলামৰ মতত িৰ্ম্ত বা পাঁচটা বভটী
পালনৰ বযাতেকি নাজাত পাব পাকৰ. আমাৰ সিতলা ধ্াকৰ্ম্তি িৰ্ম্তই ফটা িাকনৰ
কনকচনা. গুণাহোৰসিলৰ িাৰতণ আল্লাহই বতওঁৰ এিমাত্ৰ. িকৰকেল.

কবচাতৰ গুণাহৰ িাৰতণই মানুতহ আল্লাহৰ ববতহস্থৰ পৰা আতঁ কৰ আতে।

আল্লাহই জাকনকেল
খ্ৰীষ্টি বতওঁৰ এিমাত্ৰ পুত্ৰ ঈো মেীহি পঠাই
গুণাহোৰসিলৰ িাৰতণ কনজৰ জীেন.33 মই কবশ্বাস িতৰা বয ঈো মেীহ
এজন কবিযাত নবী আৰু এজন ভাল মানুহ আকেল. কিন্তু ঈো মেীহ এজন
সতয গুৰু আকেল; খ্ৰীষ্টি মতয়ই এিমাত্ৰ পৰ্, সতয আৰু জীেন.34 এইষাৰ
অনুধ্ােন নিৰাকি আপুকন ঈোয়ী হব বনাোতৰ। ঈোয়ী ঈমানৰ এৰাব
বনাোৰা. হয় ঈোই আতপানাৰ গুণাহ সলীবৰ ওপৰত বহন িতৰ. বতওঁৰ
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অনন্ত জীেন আতে, কিন্তু কযতিাতনাতে বতওঁৰ ওপৰত ঈমান নাকনতল, বতওঁ
ববতহস্থী জীেন বতওঁৰ অনন্ত জীেন আতে, কিন্তু কযতিাতনাতে.35
বমানাজাতটি বযেহাৰ িকৰব পাতৰ, অেতশয অিল বমানাজাততই নাজাত
কনকিতয়। আল্লাতহ আতপানাি নাজাত কিতয়.36 ই বমানাজাতটি কহতে ঈো
মেীহত ঈমান অনাৰ আতপানাৰ কনজসয অকভবযকি. কিন্তু মই ঈমান
আকনতো বয বমাৰ গুনাহৰ বাতব আপুকন ঈো মেীহি পঠাইকে.37 কযতয়
সলীেত মৃতুয বৰণ িকৰ তৃ তীয় কিনা িবৰৰ পৰা উঠিকেল। একতয়া মই
কনজৰ গুনাহ স্বভােৰ িতমততৰ. ববতহিত যাব পৰা পকৰিল্পনা তযাে.
িকৰতোঁ। মই ঈো মেীহৰ ওপৰত নাজাতিাতা ৰুতপ ঈমান আকনতোঁ। মই
আতপানাি ভাল পাওঁ.38 আৰু আতপানাৰ িালাম অনুসৰী আতপানাতিই
অনুসৰণ িকৰম বুকল কনজতি বশাধ্াই কিতোঁ. আপুকন ইয়াত পঢ়া অনুযায়ী
খ্ৰীষ্টৰ বাতব আপুকন এটা কসদ্ধান্ত িকৰতলতন. যাকি িকৰতল, অনুগ্ৰহ িকৰ
তলৰ বুটামত যাকি িকৰতল, অনুগ্ৰহ িকৰ তলৰ বুটামত মই খ্ৰীষ্টি গ্ৰহণ
িকৰতলা মই খ্ৰীষ্টি গ্ৰহণ িকৰতলা খ্ৰীষ্টি.39 বৰামীয়া বাটৰ তৃ তীয় পি
বলাো কহতে য’ত. বৰামীয়া বাটৰ চতু ৰ্ত আস্থান কহতে বৰামীয়া. বতওঁৰ মৃতুয
আমাৰ পাপৰ ববচকহচাতপ কবশ্বাস িকৰব লাকেব. শাকি লবকল আৰু আমাি
অনন্ত মৃতুযৰ পৰা আমাি উদ্ধাৰ িকৰবকল যীচু মকৰল খ্ৰীষ্টি বৰামীয়া .40
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