
 

 

  

   

 

 

 

সৃষ্টির শুরুতে, ঈশ্বর যখন মানুষতে সৃষ্টি 
েতরষ্টিতেন, েখন ঈশ্বতরর সাতে োর 
এেষ্টি পষ্টরপূর্ণোরী সম্পেণ ষ্টিে। 



 

ষ্টেন্তু ঈশ্বর মানুষতে যাষ্টিে বস্তু রূতপ সৃষ্টি 
েতরনষ্টন, যয এমষ্টনই ঈশ্বরতে যেম েরতব ও 
োাঁর সাতে এেষ্টি সহভাগীো বজায় রাখতব। 
ষ্টেষ্টন মানুষতে এেষ্টি স্বাধীন ইচ্ছা ষ্টিতেন ও 

যবতি যনওয়ার স্বাধীনো ষ্টিতেন। 
ষ্টেন্তু মানুষ োর ষ্টনতজর ইচ্ছামতো পতে চোর ষ্টসদ্ধান্ত ষ্টনে! 



     ষ্টবতচ্ছি 
 
 

 
পাপ 

মানুষ ঈশ্বর 

 
এর পষ্টরর্াতম ঈশ্বর ও 

মানুতষর মতধে এেষ্টি 

ষ্টবতচ্ছি ঘতিষ্টিে। ঈশ্বর 

পষ্টবত্র ও ষ্টসদ্ধ, ষ্টেন্তু মানুষ 

জন্মগে পাপী ও অষ্টসদ্ধ। 

ষ্টযশাইয় ৫৩:৬ 

আমরা সবাই মমষদের মদ া 
ববপথগামী হদ়েবিলাম, প্রদ েদেই 

বিদের বিদের পদথ চদল বগদ়েবিলাম; 
আর সোপ্রভু আমাদের সেদলর 

অপরাধ  াাঁর উপদর অপপণ েদরদিি। 



SEPARATION      ষ্টবতচ্ছি মানুষ   ঈশ্বর 

  
পাপ 
মৃত্য ু ঈশ্বতরর েষ্টে এেষ্টি অনবরে 

অবাধেোর জীবন মৃেুে ষ্টনতয় 
আতস। 

 
 
 

 

োরণ পাদপর মব ি 
মৃ ুে, বেন্তু ঈশ্বদরর 
অিুগ্রহ-োি আমাদের 
প্রভু, খ্রীষ্ট যীশুদ  অিন্ত 

েীবি। 
যরামীয় ৬:২৩ 



SEPARATION      ষ্টবতচ্ছি 
 
 

 
পাপ 

মানুষ ঈশ্বর 

মৃেুে  

ষ্টবচার 

আমাতির েতেেতেই শারীষ্টরে 
ভাতব মৃেুেবরর্ েরতবা, এবং মৃেুের 

পে আমাতির ষ্টবচাতরর সামতন 
িাাঁড়াতে হতব। এমন এেষ্টিন 
আসতব, যযষ্টিন ঈশ্বর েতেেে 
মানুতষর োজ ও ষ্টচন্তাভাবনার 

ষ্টবচার েরতবন। 

মািুদষর েিে মযমি 
এেবার মৃ ুে ও  ারপর 
ববচার বিধপাবর  হদ়ে 

আদি। 
ইব্রীয় ৯:২৭ 



SEPARATION      ষ্টবতচ্ছি 
 
 

 
পাপ 

মানুষ ঈশ্বর 

মৃেুে  

ষ্টবচার  

নরে 

 
 
 
 
 

 

ঈশ্বতরর নোয়ষ্টবচার অপষ্টবত্র 
মানুতষর উপর পতড়, যার 
পষ্টরর্াতম োরা োাঁর যেতে 
অনন্তোেীন ষ্টবষ্টচ্ছন্ন হতয় 
োতে। বাইতবে এিাতেই 

নরে বতে। 

আর ময োরও িাম মসই 
েীবিপুস্তদে বলবি  

পাও়ো মগল িা,  াদেই 
অবিহ্রদে বিদেপ েরা 

হল। 
েোষ্টশে বােে ২০:১৫ 



SEPARATION      ষ্টবতচ্ছি মানুষ ঈশ্বর 
 
 
 

এষ্টি আমাতিরতে মানুতষর ষ্টিে 
সম্পতেণ এেষ্টি িুিণশার ষ্টচত্র েিান 
েতর। োই আমরা যবাঁতচ োোোেীন 
এই ফািেষ্টির উপতর এেষ্টি যসেু 
বষ্টসতয় ঈশ্বতরর োতি এইগুষ্টের দ্বারা 
ষ্টফতর যাওয়ার যচিা েষ্টর এই দ্বারা। 
  

োজেমণ 

ধমণ 

পষ্টরবার 

িাো-পয়সা 



SEPARATION      ষ্টবতচ্ছি মানুষ ঈশ্বর 
 
 
  
 

সমসো এিা, যয এই 
সবষ্টেিু বেেণ হয় 
োরর্ এইগুষ্টে হে 
মানুতষর পে, ঈশ্বতরর 
পে নয়!! পষ্টরবার 

িাো-পয়সা 
ধমণ 
োজেমণ 



SEPARATION      ষ্টবতচ্ছি মানুষ ঈশ্বর 
 
 
 

বাইতবে আমাতির বতে যয 
আমরা ষ্টনতজ যেতে এই 
ফািেতে জুড়তে পারতবা না, 
এিা ঈশ্বরতেই োাঁর অনুগ্রহ 
দ্বারা েরতে হতব - যা হে 
ঈশ্বতরর ইচ্ছা অনুযায়ী োজ 
েরার শষ্টি। 

 
 
 
 

 
 

োরণ ববশ্বাদসর মাধেদম 
অিুগ্রদহর দ্বারাই ম ামরা 
পবরত্রাণ লাভ েদরি।  া 
ম ামাদের মথদে হ়েবি, বেন্তু 
ঈশ্বদররই োি।  া েদমপর ফল 
ি়ে ময  া বিদ়ে মেউ গবপদবাধ 

েরদব। 
ইষ্টফষীয় ২:৮-৯ 



মানুষ ঈশ্বর 
 
 

 
ঈশ্বতরর োতি এই সমসোর 
সমাধান রতয়তি। শুধুমাত্র এেষ্টি 
যসেু মানুষ ও ঈশ্বতরর মাতে 
এই ফািেষ্টিতে জুড়তে পাতর, 
এবং এই যসেু হে যীশু খ্রীি ও 
কু্রতশর উপর োাঁর মৃেুে। 

 
যীশু খ্রীি 



 মানুষ ঈশ্বর 
 
 

ঈশ্বতরর সমাধান 
ষ্টেন্তু ঈশ্বর এভাদব  াাঁর 
ভাদলাবাসা আমাদের প্রব  
প্রের্পি েদরদিি: আমরা 
যিি পাপী বিলাম, খ্রীষ্ট 
আমাদের েিে মৃ ুেবরণ 
েরদলি। 
যরামীয় ৫:৮ 

 
যীশু খ্রীি 



 মানুষ ঈশ্বর 
 
 

 
খ্রীি আমাতির জনে সম্বব েতর 
ষ্টিতয়তিন ঈশ্বতরর ষ্টিতে 
যপৌঁিাতনার জনে এবং োাঁর 
েষ্টেশ্রুে পষ্টরপূর্ণ জীবন 
উপতভাগ েরার জনে। ঈশ্বর 
আমাতির আহ্বান েতরতিন... 

োরণ খ্রীষ্টও সবপসমদ়ের েিে 
এেবার পাপসমূদহর েিে মৃ ুেবরণ 

েদরদিি, মসই ধাবমপে বেবি 
অধাবমপেদের েিে েদরদিি, মযি 
ম ামাদের ঈশ্বদরর োদি আি়েি 
েদরি।  াাঁদে র্রীদর হ ো েরা 

হদলও আত্মা়ে পুিেপীবব  েরা হদ়েদি 
১ ষ্টপের ৩:১৮ 

 
যীশু খ্রীি 



 মানুষ ঈশ্বর 
 
 

 

...অনযত্াপ করার জনু, 

যার অর্থ হল ক্ষমা 

চাওয়া এবং ননজজর 

পজর্ চলা থর্জক মন 

থেরাজনা।  

 

অনুোপ েরুন 
োল পূণপ হদ়েদি,  াই 

ঈশ্বদরর রােে সবিেট। োরণ যীশু 
স্ব়ে়ং মসই ঐর্-রাদেের প্রব ষ্ঠা া। 
ম ামরা মি পবরব পি েদরা ও 

সুসমাচাদর ববশ্বাস েদরা।  
মােণ ১:১৫ 

 
যীশু খ্রীি 



যীশু খ্রীি 

অনুোপঅনুোপঅনুোপ   েরুনেরুনেরুন   

 মানুষ ঈশ্বর 
 
 

  
  

ষ্টবশ্বাস েরার অেণ হে 
খ্রীতির উপর আস্থা রাখা। 
শুধুমাত্র োাঁর ষ্টবষতয় জানা 
নয়, ষ্টেন্তু োাঁর সাতে এেষ্টি 
সম্পেণ গতড় যোো। 

ষ্টবশ্বাস েরুন 
 বু য েি  াাঁদে গ্রহণ 

েরল, যারা  াাঁর িাদম ববশ্বাস 
েরল,  াদের ব বি ঈশ্বদরর 
সন্তাি হও়োর অবধোর োি 

েরদলি। যযাহন ১:১২ 



যীশু খ্রীি 

অনুোপঅনুোপঅনুোপ   েরুনেরুনেরুন   
ষ্টবশ্বাসষ্টবশ্বাসষ্টবশ্বাস   েরুনেরুনেরুন   

 মানুষ ঈশ্বর 
 
 

 

অবতশতষ, আমরা 
োেণনার দ্বারা যীশু 
খ্রীিতে আমাতির জীবতন 
েভু ও উদ্ধারেেণা রূতপ 
আমির্ েতর োষ্টে।  
 

গ্রহর্ েরুন 
মেদিা আবম ম ামার োদিই আবি, 
এই আবম েু়োদর োাঁব়িদ়ে আবি ও 
ে়িা িা়িবি। যবে মেউ আমার 
েণ্ঠস্বর শুদি েু়োর িুদল মে়ে, 

আবম মভ দর প্রদবর্ েরব ও  ার 
সদে বদস আহার েরব, আর মস-
ও আমার সদে আহার েরদব। 
েোষ্টশে বােে ৩:২০ 



অনুোপঅনুোপঅনুোপ   েরুনেরুনেরুন   গ্রহর্গ্রহর্গ্রহর্   েরুনেরুনেরুন   
ষ্টবশ্বাসষ্টবশ্বাসষ্টবশ্বাস   েরুনেরুনেরুন   

 মানুষ ঈশ্বর 
 

 
আবম ম ামাদের সব েই বলবি, ময 
আমার বাণী মর্াদি এব়ং বযবি 
আমাদে মপ্ররণ েদরদিি,  াাঁদে 
ববশ্বাস েদর, মস অিন্ত েীবি লাভ 
েদরদি। মস ববচাদর মোষী সাবেস্ত 
হদব িা, োরণ মস মৃ ুে মথদেও 
েীবদি পার হদ়েদি। 

যযাহন ৫:২৪ 

         যীশু খ্রীি 
 
• অনন্ত জীবন োভ েতরতি 
• যোতনা িণ্ডাজ্ঞা যনই 
• মৃেুে যেতে জীবতন পার হতয় 
ষ্টগতয়তি 



মানুষ ঈশ্বর 
 

যীশু খ্রীি 
 

আপষ্টনআপষ্টন  যষ্টিযষ্টি  এইএই  ষ্টচতত্ররষ্টচতত্রর  মতধেমতধে  ষ্টনতজতেষ্টনতজতে  খুাঁতজখুাঁতজ  পানপান,,  োহতেোহতে  আপষ্টনআপষ্টন  
যোোয়যোোয়  িাাঁষ্টড়তয়িাাঁষ্টড়তয়  আতিনআতিন??    

আপষ্টনআপষ্টন  যোোয়যোোয়  িাাঁড়াতেিাাঁড়াতে  চাইতবনচাইতবন??  



মানুষ ঈশ্বর 
 

যীশু খ্রীি 
 

 

যোনযোন  ষ্টবষয়ষ্টিষ্টবষয়ষ্টি  আপনাতেআপনাতে  এখনএখন  োেণনারোেণনার  দ্বারাদ্বারা  
যীশুযীশু  খ্রীিতেখ্রীিতে  েভুেভু  ওও  উদ্ধারেেণাউদ্ধারেেণা  রূতপরূতপ  গ্রহর্গ্রহর্  

েরতেেরতে  বাধাবাধা  ষ্টিতচ্ছষ্টিতচ্ছ??  



 

আপষ্টনআপষ্টন  যষ্টিযষ্টি  েেৃেেেৃে  রূতপরূতপ  যীশুযীশু  খ্রীিতেখ্রীিতে  আপনারআপনার  েভুেভু  ওও  
উদ্ধারেেণাউদ্ধারেেণা  রূতপরূতপ  স্বীোরস্বীোর  েরতেেরতে  চানচান  এবংএবং  োাঁতেোাঁতে  আপনারআপনার  
জীবনজীবন  ষ্টিতেষ্টিতে  চানচান,,  োহতেোহতে  ঈশ্বতররঈশ্বতরর  সাতেসাতে  েোেো  বেুনবেুন  ওও  োাঁতেোাঁতে  

আপনারআপনার  জীবতনজীবতন  সবণেেমসবণেেম  স্থানস্থান  গ্রহর্গ্রহর্  েরতেেরতে  বেুনবেুন।।  

“ওদহ, ম ামরা যারা পবরশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, আমার োদি এদসা, আবম 
ম ামাদের ববশ্রাম মেব।” 

মষ্টেমষ্টে  ১১১১::২৮২৮



আপষ্টন যষ্টি এই োেণনাষ্টি েরার দ্বারা খ্রীিতে গ্রহর্ 
েতরতিন, োহতে আমাতির সাতে যযাগাতযাগ েরুন যাতে 
আমরা আপনাতে ষ্টবশ্বাতস বৃষ্টদ্ধ পাওয়ার জনে পরবেণী 

পিতেপগুষ্টে সম্বতে জানাতে পাষ্টর।  
অেবা  

যীশু খ্রীি অেবা ষ্টিসাইতপেষ্টশপ ইন্টারনোশানাে ষ্টমষ্টনষ্টি 
সম্বতে যষ্টি যোতনা েশ্ন োাঁতে, োহতে ষ্টনিঃসতেতহ আমাতির 

সাতে যযাগাতযাগ েরুন।
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