
 

 

 

 

 

 

 

 

 

আদিতে যেদেয়া ঈশ্বতে পৃদিৱীে মানুহ সৃদি 

কদেতে যেদেয়া ঈশ্বেে সসতে মানুহে এটা 

পদেপুৰ্ণ আৰু পেণযাপ্ত সম্বন্ধ আদিে।



 

 

দকন্তু ঈশ্বতে মানুহক েন্ত্ৰে িতে হ’বলে বতনাৱা 

নাই দেতয় স্বকীয়ভাতৱ যেেঁওে সসতে যেম আৰু 

সহভাগীো কদেব। যেেঁও মানুহক এটা স্বাদিন 

মন আৰু বাদিব পো ক্ষমো দিতে। 
 

মানুহে ননজৰ পথহে চনিবৰ বাহব বানচ িহি! 



SEPARATION 

 
 

 
 

 
 

মানুে ঈশ্বৰ 

 
  

 

 

 

 

 

 

সকতোতৱ যমে-িাগে িতে 

অপতি সগদিতোেঁ; আদম 

েদেজতন দনজে দনজে পতি 

ঘুদেদিতোেঁ, আৰু দেতহাৱাই 

আমাে সকতোতে যঘাে 

অিমণে ভাে যেওেঁে ওপেে 

দিতে। 

দেিয়া ৫৩:৬ 

ঈশ্বৰ আৰু মানুহে মাজে 

এক দবভাজন আদহ পদেে। 

ঈশ্বে হ’ে পদৱত্ৰ আৰু দসদ্ধ, 

আনহাতে মানুহ হ’ে আদিতে 

পো পাপী আৰু অদসদ্ধ। 

পাপ 
 

বিচ্ছেদ 



SEPARATION 

For the wages 
of sin is death, 
but the gift of 
God is eternal 
life in Christ 

Jesus our Lord 

 
 

মানুে ঈশ্বৰ 

 
 

 
 

বিৰন্তচ্ছৰ ঈশ্বৰৰ 

অিাধ্য হ াৱাৰ 

ফলত মৃতযয ঘচ্ছে। 

দকে়তনা পাপে যবি মৃেুয; 

দকন্তু আমাে েভু খ্ৰীি 

েীিুে দ্বাোই ঈশ্বতে দিো় 

দবনামূেীো় িান অনন্ত 

জীৱন। 

যোমীয়া ৬:২৩ 

পাপ 

মৃেুয 
 

বিচ্ছেদ 



SEPARATION 

 
 

 
 

 
 

মানুে ঈশ্বৰ 

  

 

 
আৰু যেতনলক এবাে 

মাতিান মদেবলে আৰু 

োে পািে যসাি-দবিাে 

মানুহে কােতৰ্ দনৰূদপে 

আতি। 

 

ঈব্ৰী ৯:২৭ 

পাপ 

মৃেুয 

দবিাে 
 

আবম প্ৰবতজচ্ছি শাবৰৰীক 

ভাচ্ছৱ মবৰম, আৰু মৃেুযে 

পািে আদম দবিােে 

সন্মুদিন হম। এতন এটা 

দিন আদহব ে’ে ঈশ্বতে 

েদেজন পুৰুষ আৰু 

মদহোে কমণ আৰু 

ভাৱদিন্তাক দবিাে কদেব। 

বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ 



SEPARATION 

 
 

 
 

 
 

মানুে ঈশ্বৰ 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

আৰু জীৱন পুস্তকে দে 

যকাতনা জনে নাম যপাৱা 

নগ’ে, যেওেঁতোকক যসই 

জুইে সতোবেে যপতোৱা 

হ’ে। 

 

েকাদিে বাকয ২০:১৫ 

পাপ 

মৃেুয 

দবিাে 

নেক  
 

অপদৱত্ৰ মানুহে ওপেে 

ঈশ্বেে দবিাে আতহ োে 

ফেে যেেঁওে পো অনন্ত 

কাে দবতেি হব েগা হয়, 

োক বাইতবতে নেক বুদে 

কয়।  

বিচ্ছেদ 



SEPARATION 

 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 
 

 
 

 
 

   

ই মািয ৰ ফালৰ খাদচ্ছোৰ 

আমাৰ অৱস্থাৰ এো 

সযচিীয় ছবি হদখযৱাই। 

গবতচ্ছক আবম আমাৰ বদি 

বিলাক ঈশ্বৰৰ সসচ্ছত 

সম্বন্ধ গবিিলল হচষ্টা 

কৰাচ্ছত কোও।ঁ 

এইবিলাকৰ দ্বাৰা...  

 

কৰ্ম 

ধৰ্ম 

ধন 

পৰিয়াল 

বিচ্ছেদ 



 
 

মানুে  ঈশ্বৰ 
 
 
 
 

সমসযাতটা হ’ে যে এই 

সকতোতবাে অপেণযাপ্ত, 

কােৰ্ এইতবাে মানুহে 

দনতজ বতনাৱা পি। 
দকন্তু ঈশ্বে পি নহয়!! 

বিচ্ছেদ 



SEPARATION 

 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

দকেত়না অনুগ্ৰহে যোতগদি 

দবশ্বাসে দ্বাোই 

আতপানাতোতক পদেত্ৰাৰ্ 

পাতে; আৰু যসতে ়আমাে 

পো নহে;় দকন্তু যসো় 

ঈশ্বেেতহ এক িান।যকাতনও 

যেন গবণ কদেব যনাৱাতে, 

যসতে ়কমণে পোও নহে।় 

ইদফদিয়া ২:৮-৯ 

িাইচ্ছিচ্ছল কয় হে আবম বিচ্ছজ 

এই খাবল ঠাইত হকবতয়াও 

দলং সাবজি হিাৱাচ্ছৰা, 

হসইচ্ছো ঈশ্বচ্ছৰ অিযগ্ৰ ৰ 

দ্বাৰ কবৰি লগা  ’ল – 

বেচ্ছো  ’ল ঈশ্বৰৰ 

ইোক পযৰ কবৰি পৰা 

ক্ষমতা। 

বিচ্ছেদ 



 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 

 
  

 
যীচু খ্ৰীষ্ট 

ঈশ্বৰৰ ওচৰত ইয়াৰ 

প্ৰবতকাৰ আচ্ছছ। হকৱল 

এখি দলচ্ছেচ্ছ  এই মািয  

আৰু ঈশ্বৰৰ মাজত থকা 

কযণ্ডচ্ছো পাৰ কৰাি পাচ্ছৰ 

আৰু হসই দলং  ’ল েীচয 

খ্ৰীষ্ট আৰু হতওঁৰ ক্ৰযচীয় 

মতৃযয। 



 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 

ঈশ্বৰৰ প্ৰতিকাৰ 
দকন্তু ঈশ্বতে আমাে বাতব  

যেওেঁে যেমে েমাৰ্ দিতি,  

কােৰ্ ইদেপূতবণ যেদেে়া  

আদম পাপী আদিতোেঁ,  

যেদেে়া খ্ৰীতি আমাে  

বাতব আতপান োৰ্ দিতে। 

যোমীয় ৫:৮ 

 
যীচু খ্ৰীষ্ট 



 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 

 
খ্ৰীষ্টই আমাৰ িাচ্ছি ঈশ্বৰৰ 

ফাললল োিৰ িাচ্ছি সম্ভৱ কবৰ 

তযবলচ্ছল আৰু অবম হতঁওৰ 

অবিকাৰচ্ছিাৰ আৰু প্ৰচযৰ জীৱি 

উপচ্ছভাগ কবৰি পাচ্ছৰা। ঈশ্বচ্ছৰ 

আমাক তাৰ িাচ্ছিই আমন্ত্ৰণ 

কবৰচ্ছল... 

 

 
যীচু খ্ৰীষ্ট খ্ৰীিতো় যসই পাপে সম্বতন্ধ এবাে 

িিূ-যভাগ কদেতে৷ আমাক ঈশ্বেে 

ওিেলে দনবলে, অধ্াবমিক সকলৰ 

কাৰচ্ছণ ধ্াবমিক জচ্ছি, অথিাৎ খ্ৰীচ্ছষ্ট 

পাপচ্ছিাৰৰ কাৰচ্ছণ হকৱল এিাৰ 

দুখচ্ছভাগ কবৰচ্ছল; হতও ঁমাংসত  ত 

 ’ল, বকন্তু আত্মাত  ’হল 

পযিজিীবৱত  ’ল।  

১ বপতৰ ৩:১৮ 



 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 

 

  মনপােটন 

 

 
যীচু খ্ৰীষ্ট 

...মিপালেি কৰা, 

োৰ অথি  ’ল ক্ষমা 

বিচৰা আৰু আমাৰ 

বিজৰ পথৰ পৰা 

ঘযবৰ অ া।  

 

“কাে সম্পূৰ্ণ হ’ে, আৰু 

ঈশ্বেে োজয ওিে হ’ে৷ 

যোমাতোতক মন-পােটন কো 

আৰু শুভবােণাে দবশ্বাস কো”। 

মাকণ ১:১৫ 



JESUS CHRIST 

REPENT 

 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 

 

দবশ্বাস িব্দতটাে অিণ হ’ে 

খ্ৰীিে ভেষা কো বা দনভণে 

কো। যকৱে যেেঁওক জনাই 

নহয় দকন্তু যেেঁওে েগে 

সম্বন্ধ েিা। 

  দবশ্বাস 
দকন্তু দেমান মানুতহ যেওেঁক গ্ৰহৰ্ কদেতে 

আৰু যেওেঁে নামে দবশ্বাস কদেতে, যসই 

যোক সকেক ঈশ্বেে সন্তান হ’বলে যেওেঁ 

ক্ষমো দিতে। 

যোহন ১:১২ 

 
যীচু খ্ৰীষ্ট 

মনপােটনমনপােটন            

               



JESUS CHRIST 

REPENT 
BELIEVE 

 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 

 

অৱতিষে আদম েীিু খ্ৰীিক 

োিণনাে যোতগদি গ্ৰহৰ্ কতো 

আৰু যেেঁওক আমাে জীৱনে 

েভু আৰু ত্ৰাৰ্কেণা ৰুতপ 

আদহবে বাতব অনুতোি কতো। 

গ্ৰহৰ্ 
হচাৱা, মই দুৱাৰত বথে় স  

েযকযবৰো়ই থাচ্ছকা৷ঁ হকাচ্ছিাচ্ছৱ েবদ 

হমাৰ মাত শুবি দুৱাৰ হমবল 

বদচ্ছে়, হতচ্ছি চ্ছল মই হতওৰঁ 

গৃ লল আব ম আৰু হতওঁৰ সসচ্ছত 

মই হভাজি কবৰম, আৰু হতচ্ছৱাঁ 

হমাচ্ছৰ সসচ্ছত হভাজি কবৰি।  

েকাদিে বাকয ৩:২০ 

 
যীচু খ্ৰীষ্ট 

মনপােটনমনপােটন              

          দবশ্বাসদবশ্বাস 



 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 

 
মই সেঁিালকতে ়কওেঁ, দে জতন যমাে 

কিা শুদন যমাক পত াৱা জনে 

দবশ্বাস কতে, যেওেঁে অনন্ত জীৱন 

আতি আৰু যেওেঁ যিাষীৰূতপ 

দবতবদিে নহ’ব, দকন্তু মৃেুযে পো 

জীৱনলে পাে হ’ে।  

যোহন ৫:২৪ 

 

 
 

 
  

 

• অনন্ত জীৱন আতি 

• িণ্ডাজ্ঞা নাই 

• মৃেুযে পো জীৱনলে 

পাে হ’ে মনপােটনমনপােটন        গ্ৰগ্ৰহৰ্হৰ্    

          দবশ্বাসদবশ্বাস 

 
যীচু খ্ৰীষ্ট 



 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 

েীিু খ্ৰীি 
 
 
 

আপযবিআপযবি  েবদেবদ  এইএই  চবিচ্ছোতচবিচ্ছোত  থাবকলথাবকল  হ চ্ছতিহ চ্ছতি  

যেতন্তযেতন্ত  আপুদনআপুদন  কক’’েে  দিয়দিয়  হহ’’েে  যহতেনযহতেন??  

আপুদনআপুদন  কক’’েে  দিয়দিয়  হহ’’বব  দবিাতেদবিাতে??  



 
 

মানুে ঈশ্বৰ 
 
 

েীিু খ্ৰীি 
 
 

 
 

 

বৰ্ত মানবৰ্ত মান  আপ ানাকআপ ানাক  প্ৰাৰ্থনাপ্ৰাৰ্থনা  কৰাৰকৰাৰ   ৰা ৰা  আৰুআৰু  যীচুযীচু  

খ্ৰীষ্টকখ্ৰীষ্টক  আপ ানাৰআপ ানাৰ  প্ৰভুপ্ৰভু  আৰুআৰু  ত্ৰাণকিথ াত্ৰাণকিথ া  ৰূপ ৰূপ   গ্ৰহণগ্ৰহণ  

কৰাৰকৰাৰ     ৰা ৰা  তকপহতকপহ  বাধাবাধা  তিবতিব   াপৰ াপৰ??  
 



 

 

 

““যহযহ  পদেশ্ৰান্তপদেশ্ৰান্ত  আৰুআৰু  ভাোক্ৰান্তভাোক্ৰান্ত  যোকযোক  সকেসকে,,  যমােযমাে  ওিেলেওিেলে  

আহাআহা;;  মইমই  যোমাতোককযোমাতোকক  দজেদৰ্দজেদৰ্  দিমদিম””।।    
মদি ১১:২৮ 

 

আপুদন েদি সেঁিাতয় েীিু খ্ৰীিক আতপানাে েভু আৰু 

ত্ৰাৰ্কেণা ৰুতপ স্বীকাে কদেতি আৰু দনজে জীৱনতটা 

যেেঁওক দিব দবিাতে যেতন্ত ঈশ্বেক কওক আৰু পািণনা 

কেক যেন যেেঁও আতপানাে জীৱনে েিম স্থান পায়।  



আপনুন যনি যীচুক গ্ৰেণ কনৰবলি প্ৰাথথনা
কনৰহি তেহে আমাৰ িগে তযাগাহযাগ
কৰক যাহে নবশ্বাসে বৃনি ে’বৰ বাহব

পৰৱনেথ  পিহেপৰ নবষহে আহপানাক আনম
অনিক েথয নিব পাহৰা।

অথবা
যীচু খ্ৰীষ্টৰ নবষহে যনি আহপানাৰ অনিক

প্ৰশ্ন আহে তেহে আমাক ননিঃসংহকাহচ
তযাগাহযাগ কৰক।

mailto:office@discipleshipint.org

