নীতিমালা যীশু খ্রীষ্ট ত�োমার জন্য ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেছেন।
শুধু তাঁর মধ্যে দিয়ে ত�োমার জীবনে ঈশ্বরের ভাল�োবাসা
ও পরিকল্পনা জানতে ও বুঝতে পারবে।

৩

৪

নীতিমালা

যদি তু মি যীশু খ্রীষ্টকে মুক্তিদাতা ও প্রভু হিসাবে
গ্রহণ কর তাহলে তু মি ঈশ্বরের সন্তান হতে পারবে।

ধন্যবাদ। যীশুকে আমার মুক্তিদাতা ও প্রভু বলে

ঠিকানা

গ্রহণের জন্য আমি আমার হৃদয় খুলে দেই। আমার
পাপ ক্ষমা করার জন্য ও অনন্ত জীবন দেবার জন্য
ত�োমাকে ধন্যবাদ দেই।

ত�োমার মনের মত�ো

ব্যাক্তি হতে তু মি

বয়স

আমাকে পথ দেখাও ও

পরিচালনা
কর�ো।

<প্রেরিত:১৬:৩১>
তাঁরা বললেন, “আপনি ও আপনার
পরিবার প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করুন,
তাহলে পাপ থেকে উদ্ধার পাবেন।”

নীতিমালা আমরা সকলে পাপী। পাপ আমাদের ঈশ্বরের
কাছ থেকে আলাদা রাখে।

বরণের মধ্যে দিয়ে
আমার পাপের মূল্য দেবার জন্য ত�োমাকে

সময়

২

চাই। ক্রুশে মৃত্যু

<য�োহন:৩:১৬>
োহন:৩:১৬> “ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর
একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের
উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।
<র�োমীয়:৩:২৩> কারণ সবাই পাপ করেছে আর ঈশ্বরের
<র�োমীয়:৩:২৩>
প্রশংসা পাবার অয�োগ্য হয়ে পড়েছে।
<১ পি তর:৩:১৮>
তর:৩:১৮> খ্রীষ্টও পাপের জন্য একবারই মরেছিলেন।
ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সেই নির্দোষ ল�োকটি
পাপীদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য মরেছিলেন। দেহে তাঁকে
মেরে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু আত্মায় তাঁকে জীবিত করা হয়েছিল
<য�োহন:১:১২>
োহন:১:১২> তবে যতজন তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাঁকে
গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার
অধিকার দিলেন।

নীতিমালা ঈশ্বর ত�োমাকে ভাল�োবাসেন এবং ত�োমার
জীবনের জন্য একটি অপরূপ পরিকল্পনা রয়েছে।

<য�োহন:১:১২>
োহন:১:১২> তবে যতজন তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ
করল তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন।

ত�োমাতে বিশ্বাস করতে

ভলু ে য ে ওন া

১

আহবান জানাই

প্রভু যীশু, আমি

<র�োমীয়:৩:২৩> কারণ সবাই পাপ করেছে আর ঈশ্বরের প্রশংসা
<র�োমীয়:৩:২৩>
পাবার অয�োগ্য হয়ে পড়েছে।

<১ পি তর:৩:১৮>
তর:৩:১৮> খ্রীষ্টও পাপের জন্য একবারই মরেছিলেন।
ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সেই নির্দোষ ল�োকটি পাপীদের
জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য মরেছিলেন। দেহে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল,
কিন্তু আত্মায় তাঁকে জীবিত করা হয়েছিল

আমি ততোমাকে আমাদের চার্চে

<য�োহন:৩:১৬>
োহন:৩:১৬> “ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র
পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে
সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।

এস একসাথে প্রার্থনা করি

শিশুদের জন্য চারটি

আত্মিক ধাপ

যেভাবে ভাঁজ করে বই বানাতে হবে
১. কাগজটি লম্বা করে মাঝখানে ভাঁজ করুন
২. ভাঁজটি খুলে কাগজটি আবার
আড়াআড়ি ভাবে মাঝখানে ভাঁজ
করুন
৩. কাগজটির মাঝের দুই পাশে আবার লম্বা
করে ভাঁজ করুন

যেভাবে ভাঁজ করে বই বানাতে হবে

৫. কাগজটি লম্বাকরে ভাঁজ করুন
এবং মাঝখানে লাইন পর্যন্ত কাটু ন
কাটার লাইন

৬. সবশেষে, কাগজটি লম্বাকরে ভাঁজ করে দুই
পাশে ধরুন এবং ভাঁজ করার জন্য মাঝখানের
দিকে চেপে ধরুন
৭. এবং আপনি পেরেছেন
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