
ইউিনট ১
অগর্
সর



অগর্সর



1

পুেরা “িচলে ন আর ইম্পেট র্ন্ট” িটেমর িত কৃতজ্ঞতা 
কাশ করিছ ! 

Chief Editor: Kristina Krauss
Creative Team: Angie Kangas, Dwight Krauss, Flor 
Boldo, Jennifer Sánchez Nieto, Jon Kangas, Julio 
Sánchez Nieto, Mike Kangas, Monserrat Duran 
Díaz, Rubén Darío, Suki Kangas, Verónica Toj, and 
Vickie Kangas.

Translation Team: Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama Wankhede, Aroma Publications, 
Benjamin Gaxiola, Blessie Jetender, Blessy Jacob, Carla Mayumi, David Raju, 
Diana de León, Ephraim Njuguna Mirobi, Finny Jacob, Jacob Kuruvilla, Jetender 
Singh, Marcos Rocha, Mary Amelia Hernández, Mathew Das, Nassim Bougtaia, Paul 
Mwangi, Paul Septan, Rubina Rai, Sabrina Benny John, and SubtitleMe.



(িদন) (মাস) (বছর)

“েভ তা বস্তুর আঘােত বয্াথার েকস”“েভ তা বস্তুর আঘােত বয্াথার েকস”
 েকস 

(বাইেবেলর গল্প )
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এই শব্দগুচ্ছ িদেয় গুগেল অনুসন্ধান কেরা 
“Stamp of King Saul” আর 
েদেখা তার নােম কতগুেলা িভন্ন িভন্ন 
স্টয্াম্প ৈতির করা হেয়িছল।

“আিম আমার পিরকল্পনাগুেলা িক তা জািন। তাই এগুেলা েতামােদর বললাম।” এই হল ভুর বাতর্া। “আিম েতামােদর সুিনিশ্চত 
িনরাপদ ভিবষয্ৎ িদেত চাই। েতামােদর জনয্ আমার ভাল ভাল পিরকল্পনা আেছ। েতামােদর আঘাত করবার েকান পিরকল্পনা আমার 
েনই। আিম েতামােদর আশা এবং সু-ভিবষয্ত িদেত চাই।  েযেরিময়া ২৯:১১

তুিম েছাট হেলও বড় িকছু কের েদখােত পােরা।

েশষশুরু

েডিভড
িসংহ
প চ
মূলয্েবাধ
ভয়
েগািলয়াথ
পাথর
িফিলিস্তন
যুদ্ধ
ৈসিনক
িবশব্াস
যুবক
লড়াই
বালক
ঈশব্র

হয্ােলা, আিম িগ, 
আর আিম মািছর 
েচেয়ও েবিশ পছন্দ 

এই শব্দগুচ্ছ িদেয় গুগেল অনুসন্ধান কেরা 
“Stamp of King Saul” আর 
েদেখা তার নােম কতগুেলা িভন্ন িভন্ন

শুরু

থ

নন

হয্য্াো লা, আিম িগ, 
আরআ  আিম মািছর 
েচচেয়ে ও েবিশ পছন্দ 

ঈ মূ লয্ েবা ধ েড শব্ ক িসং

ৈস িফ িল িস্ত ন েড  িভ ঈ হ

িন ল চ ভ িভ যু দ্ধ ড

ক বা শব্ য় েগা ব য়া ক

ল ড়া ই র ক িব প

ক ঈ েড িভ ই শব্া ড়া

প চ র ধ িস্ত স পা

িভ ড েড েগা িল য়া থ

েড থ ই প ঈ শব্ র

১. েকােনা িকছু ঘটেত যােচ্ছ তা যিদ তুিম আেগ েথেক জানেত পােরা, তেব িক করেব?

২. েগািলয়াথেক হতয্া করার আেগ েডিভড তােক উপহাস কেরিছল, েডিভেডর জনয্ েগািলয়াথেক উপহাস করা েকন সিঠক িছল? েকান েকান েক্ষে  তুিম অপরেক উপহাস করেত পােরা?

৩. েডিভড ঐ দানবেক হতয্ার সুেযাগ েপেয়িছল েকননা েস তার ভাইেদর সাহাযয্ করেত এেসিছল। িকভােব এেক অপরেক েনতৃতব্ ও আনুগতয্ করা যায়?

এই সপ্তােহ এমন একটা কাজ নাও েযটা েতামার সাধারণত করেত হয় না, েযমন- িতিদন থালা-বাসন েধায়া, বা েতামার 
বাবা-মােক সাহাযয্ করার মেতা অনয্ েকােনা কাজ, যা তুিম িনয়িমত কেরা না। আর অনুভব করার েচষ্টা কেরা িকভােব 
ঈশব্র বড় কােজ েতামােক সাহাযয্ কেরন।

েড

২. েগািলয়াথেক হতয্া কর২
কেরিছল, েডিভেডর জনয্ েগািলয়াথেক
কন সিঠক িছল? েকান েকান েক্ষে  তুিম অপরেক
উপহাস করেত পােরা?উ

ানবেবেবেবেক ককক হতহতহ য্ার সুেযাগ েপেয়িছল 
াহাযয্ করকরকরেতেতেতে  এেসিছল। 

গতগতগতগতয্য্য্য্ করকরকরকরা া া া



“িনেখ জ মৃতেদেহর েকস ”
 েকস 

(বাইেবেলর গল্প )

আিম যখন মেন করেবা সবিকছু েশষ হেয় যােচ্ছ ইশব্র তখনও আমােদর সেঙ্গই আেছন।  

উইিকিপিডয়ায় অনুসন্ধান কেরা “The 
Garden Tomb” েসখােন েতামরা 

ভু যীশুর কবর ও পুনরুত্থােনর জায়গা 
িহেসেব েয স্থানিটেক ধারণা করা হয়, তার 

ছিব েদখেত পােব। 

আমার 
সাহােযয্র 
েয়াজন!

“ঈশব্র িবশব্স্ত; িতিনই েসইজন য র দব্ারা েতামরা ত র পু  আমােদর ভু যীশু খর্ীেষ্টর সহভাগীতা লােভর জনয্ আহুত হেয়ছ।” 
কিরন্থীয় ১:৯

এমন একটা সমেয়র কথা বেলা, যখন মেন হিচ্ছল সব িকছু েতামার িবপেক্ষ চেল যািচ্ছল, িকন্তু েশষ পয র্ন্ত তা ভােলা িকছুেত 
রূপান্তিরত হেলা। এ জনয্ই ঈশব্র েতামােদর গুরুতব্পূণ র্ অেনক িকছু িশিখেয়েছন।
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(িদন) (মাস) (বছর)

শ ভ য় ক িব উ য় জী
েগা িল য়া থ ক ত্থা কর্ শ
খর্ী ষ্ট জী ব ন ণয্ অ
শূ ভ নু হ র খর্ী ক্ষা রী
র ক্ষা ক তর্া রা িব শব্া স
ির মৃ তুয্ ন র স্ম ৈস কা
স্ম কর্ খর্ী জী ময্া য় িন ল
অ নু সা রী ির ষ্ট ক সা
স উ ত্থা খর্ী শূ ণয্ শব্া য়
ময্া তর্া ক্ষা েগা িল য়া থ ময্া

আমার 
সাহােযয্র 
েয়াজন!

শ ভ য় ক িব উ য় জী

খর্ীষ্ট
কর্শ
মৃতুয্
জীবন
রক্ষাকতর্া
উত্থান
অনুসারী
িবশব্াস
িবস্ময়
হরা

১. অনুসারীরা লুি
কেয় িছল, কারণ তারা যীশু

 িখর্েস্টর মৃতুয্ 

সম্পেকর্ ভুল বুেঝিছল। েতামা
েদর িক মেন হয়, মানুষ 

িকভােগ ঈশব্েরর 
কথা ভুলভােব বুঝ

েত পাের? তুিম িকভােব 

জানেত পােরা, বাইেবল তুিম সিঠকভােব বুঝে
ত েপেরেছা 

িকনা? 

২.  ঐ হরীেদর ঈশব্ের
র কথা কাশ করা েথেক িবরত 

রাখার জনয্ চাপ েদয়া হেয়িছল। ম
ানুষেক ঈশব্েরর কথা 

বলেত িগেয় তুিম েকমন চাপ অনুভব কের থাে
কা?

৩. অনুসারীেদর বা
তর্া েদয়ার জনয্ ঈশব্র নারীেদর ে

বেছ 

িনেয়িছেলন। অনু
সারীরা তােদর ক

থা না শুনেল িক হেত 

পারেতা? আমরা িকভােব 
িনিশ্চত হেত পাির, অনয্েদর 

কােছ আসা েকােন
া বাতর্া েযন আমর

া েপেত েকােনাভােব 

িমস না কির?

১. অনুসারীরা লুি
কেয় িছ

সম্পেকর্ ভুল বুেঝিছল। েতামা
েদর

িকভােগ ঈশব্েরর 
কথা ভুলভােব বুঝ

েত পাে

জানেনন ত পাপাপােরেে া, বাইেবল তুিম সিঠকভােব বুঝে
ত েপে

কথথথথাাাা ককককাশাশাশাশ করা েথেক িবরত 

নুষনুষনুষনুষেকেকেকেক ঈঈঈঈশব্েশব্েশব্েশব্ রর ক
থা 

েকেকেকেকা?া?া?া?

সাদা বগ র্েক্ষ  েথেক শুরু কেরা এবং তারপর কােলা বগ
র্েক্ষ  যাও। এভােব 

সাদা, কােলা, সাদা, এভােব েযেত
 থােকা (েকানােকািন যাওয়া যাে

ব না)

সকাল
ময্াির
ভয়

কবর
শূণয্



“জাহাজ েথেক মানুষেক েফেল েদয়ার েকস ”“জাহাজ েথেক মানুষেক েফেল েদয়ার েকস ”
 েকস 

যখন আিম আমার কৃত পাপাচার সম্পেকর্ বুঝেত পারেবা, তখনই আিম ঈশব্েরর কােছ ক্ষমা াথ র্ণা করেবা  এবং এিট 
বন্ধ করুন।   

গুগল ময্ােপ যাও আর খুেঁজ েবর কেরা 
“Jaffa Port, Israel” জাফা 
বতর্মােন েদখেত েকমন, এখােনই 
েজানাহ িনেনেবহগামী েনৗকায় 
চেড়িছেলন।

“তাই আপনারা মন-িফরান এবং ঈশব্েরর কােছ িফের আসুন, েযন আপনােদর পাপ মুেছ েদওযা হয়।,”  িশষয্চিরত ৩:১৯

এই সপ্তােহ েতামার েকােনা ভুল যা তুিম অনয্েক জানােত চাওনা তা িনেয় খুব েবিশ সংেবদনশীলতা েদখাও। ঈশব্েরর 
কােছ েসই ভুেলর জনয্ ক্ষমা াথ র্না কেরা। এবং ঈশব্েরর কােছ সাহাযয্ চাও, িতিন েযন েতামােক েকােনা িকছু কের 
েফলার আেগ তা িনেয় ভাববার সুেযাগ েদন। 4

(বাইেবেলর গল্প )

(িদন) (মাস) (বছর)

গু
“Jaffa
বতর্মােন েদখ
েজানাহ িনে
চেড়িছেল

১. িলউক ১১:৩০ আমােদর েজানাহর সেঙ্গ িযশুর তুলনা করেত বেল, েজানাহ ও যীশুর সেঙ্গ তুিম কতিট িমল খুেঁজ পাও? 

২. ঈশব্েরর আেদশ অনুসরণ বা অবেহলার েক্ষে  তুিম েকান েকান পাথ র্কয্ েদখেত েপেয়েছা?

৩. েকান কাজগুেলা ক্ষমার অেযাগয্ অপরাধ?

১. িলউক ১১:৩০ আমােদ
তুলনা করেত বেল, েজানাহ ও যীশুরকতিট িমল খুেঁজ পাও? 

অনুসনুসনুসনুসরণরণরণর  বা অবেহলার েক্ষে  
ত েেেেপেপেপেপেয়েয়েয়েয়েছাছাছাছা???

েজানাহ
মাছ
টারসাস
িনেনেভহ
শয়তান

িব শব্া স না রী তা ন সা স গ তয্

ঝ ড় খর্ী ষ্ট েজা হা পা ক্ষ জা ভ য়

অ নু েশা চ না িব ক শ হা হা তা

িম িন েন েভ হ হা স্থ বা জ সা জ

শ য় তা ন অ না িল তা টা মৃ তুয্

না ক্ষ মা জা টা র সা স ক রা িম

রী হা ছ িল িব হ িন েন েভ ি য়

অ নু সা রী আ নু গ তয্ ক্ষ জা র

পাকস্থিল
নািবক
জাহাজ
বাতাস
ঝড়

রাি
অনুেশাচনা
িমশনারী
আনুগতয্
ক্ষমা

চেলা সাতার 
কািট



“পিরচয়হীন সাহাযয্কারীর েকস ”“পিরচয়হীন সাহাযয্কারীর েকস ”

ভােলা সামািরটােনর মেতা হেত হেল আমােক সবার িত দয়াশীল হেত হেব।   

েজরুজােলম েথেক েজিরেকােত যাওয়ার পুেরােনা পথ ছিবেত 
েদখােনা হেয়েছ, েয পথ ধের আমােদর িভটিকম েহঁেটেছ। 
উইিকিপিডয়ায় েজিরেকা েথেক েজরুজােলেমর দূরতব্ কত তা 
জানেত “Jericho” িলেখ অনুসন্ধান কেরা। 

“আিম একথা বলিছ, কারণ য রা েতামােদর ভালবােস েতামরা যিদ েকবল তােদরই ভালবাস, তেব েতামরা িক পুরস্কার 
পােব? কর আদায়কারীরাও িক তাই কের না?” মিথ ৫:৪৬

এমন একজনেক খুেঁজ েবর কেরা েয েতামার বন্ধু নয়, িকন্তু তােদর িত বন্ধুসুলভ আচরণ কেরা। তুিম স্কুল েশেষ তােদর েখলার 
জনয্ আহব্ান করেত পােরা বা েতামার দুপুেরর খাবার সময় তােদরেক দাওয়াত িদেয় েডেক আনেত পােরা।
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(বাইেবেলর গল্প )

 েকস (িদন) (মাস) (বছর)

Entrada

িম ে র েল িভ ট শী ে
শ ম ক্ষ মু িত েব ডা শী
না আ দ সা হা যয্ কা রী
রী ন মা হা েদ ত েজা
েব ত জু ির েকা ক্ষ না
েল িভ দ টা শূ ণয্ আ হ
কা আ ই ন িব েদ শী
ডা ে মু টা হা িত শ েদ
দ য়া া ট র ই েব ই
ক্ষ টা র সা স েদ া শী

তুিম আমার 
িতেবশী হেব?

দক্ষ
আইন
সামািরটান
দয়া
সাহাযয্কারী
িতেবশী
ডাকাত

মু া
ে ম
েলিভট
হার
আেদশ
জুিরেকা
িবেদশী

১. স্কুেল নতুন েকােনা িশক্ষ
াথ র কােছ তুিম িকভােব িতেবশী

 

হেত পােরা? অথবা েকােনা িভক্ষু
েকর কােছ? অথবা েতামােক 

িবরক্ত কের এমন েছাট ভ
াই-েবােনর কােছ?

২. িবখয্াত মানুষরা িকভােব ি
নেজেদর িনেদ র্াষ মাণ 

কেরেছন। তারা এম
ন পিরিস্থিতর মুেখ পড়েল তােদর 

ঈশব্েরর িত ও িতেবশীেদর িত
 ভােলাবাসা িকভাে

ব 

কাশ কেরন?

৩. আেলাচনা করুন স
া িতক েকােনা ঘটনা িনেয়

 েযখােন 

েকউ কাউেক সাহাযয্ করেত িগেয়েছন িকন্তু চ
িলত িনয়ম 

তােক ভাঙেত হেয়েছ।

১. স্কুেল নতুন েকােনা িশ

হেত পােরা? অথবা েকােনা ি

িবরক্ত কের এমন েছাট ভ
াই-েবােনর

খয্াখয্ ত ততত মাম নুষরা িকভােব
 িনেজেদর িনেদা

তারা এএএএমনমম  পিরিস্থিতর মুেখ পড়েল তােদ

িিিিতেতেতেত বশবশবশবশীেীী দর িত ভােলাবাসা িকভাে
ব 

ানানাা ঘঘঘঘটনটনটনটনা িনেয় েযখােন 

ন্তু চিচিচিচিলতলতলতল  িনয়ম 



“হয্াংময্ােনর গলায় দিড় ফ েসর েকস”“হয্াংময্ােনর গলায় দিড় ফ েসর েকস”

ঈশব্র কখেনা কখেনা এমন িকছু চান, যা করা খুব কিঠন হয় এবং বড় ধরেণর ঝুিঁক িনেত হয়। 

“মেন েরেখা, আিম েতামােক শিক্তমান ও সাহসী হেত বেলিছ| তাই বলিছ ভয় েপও না| তুিম েযখােনই যাও, ভু, েতামার ঈশব্র, 
েতামার সেঙ্গ রেয়েছন|” েযাশুয়া ১:৯

এিট রাজা েজরেজস 
১ এর একিট ভাষ্কয র্। 
এিট ইরােনর হািদেশ 
পাওয়া েগেছ। গুগল 
ময্ােপ Hadish 

Palace খুেঁজ েবর 
কেরা এবং এস্থােরর 
সময়কার ত্মতািত্তব্ক 

এই িনদশ র্েনর ছিবগুেলা 
ভােলা কের েদেখা।

ঈশব্র হয়েতা বা অনয্েক ব চােত েতামােক মেনানীত কেরেছন, এবং আমােক এই অবস্থােন এেনেছন “িনিদ র্ষ্ট সমেয় িকছু 
করার জনয্”। েতামার েকােনা িতেবশীেক জানাও েয তুিম একজন িখস্টান এবং আগামী সপ্তােহ িতিন েতামার সেঙ্গ 
চােচ র্ েযেত চান িকনা তা িজজ্ঞাসা কেরা। 6

(বাইেবেলর গল্প )

 েকস (িদন) (মাস) (বছর)

-  তীর িচিহ্নত পেথ যাও- তুিম েকান পেথ েযেত চাও তা িনধ র্ারণ কেরা  (          ).- তুিম েয পেথ যািচ্ছেল েসটা অনুসরণ কেরা    ঘুরেব না 

এস্থার
েভাজ
রানী
েমােড র্কাই
মানুষ
চাচা
িবশব্স্ত
ইহুিদ
কিঠন
শিক্তশালী
িজজ্ঞাসা
ঈশব্র
জারেজস
গয্ােলাস

আ শ িক্ত শা লী েড র্

েদ েভা নু িঠ র রা

শ জ েমা িঠ স্থা নী

এ ষ েড র্ িজ জ্ঞা সা

স্থা িদ কা িঠ জ মু

র িঠ ই হু িদ া

ই ন িক্ত ঈ এ গয্া

চা েভা িব  শব্ স্ত েলা

চা ক জা র েজ স

ক িঠ হু মা নু ষ

নু ন মা স েলা ক

আিম 
ভােলাবাসার 
রাজা 

১. েতামার ৈবিশষ্টয্গুেলা িদেয় তুিম িকভােব ঈশব্েরর েসবা করেত 
পােরা?

২. তুিম জীবেন কত কিঠন িনেদ র্শ পালন কেরেছা?

৩. পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্ েযমন খালা ও মামা িকভােব েতামার 
যত্ন েনন?

১. েতামার ৈবিশষ্টয্গুেলা িদেয়
পােরা?

তুিম জীজীজীবেববেন কত কিঠন িনেদ র্শ পালন কেরেছা?

নয্ সসসসদসয্দসয্দসয্সয্ েযমন খালা ও মামা িকভােব েতামার 



“িভন্ন সব্ােস্থয্র মােণর েকস।”“িভন্ন সব্ােস্থয্র মােণর েকস।”

ওই কুষ্ঠেরাগীর মেতা, আমার বলা উিচত, “ধনয্বাদ” ঈশব্র আমােক এেতিকছু েদয়ার জনয্। 

“সব িবষেয় ঈশব্রেক ধনয্বাদ দাও; কারণ েতামরা য রা খর্ীেষ্টর সেঙ্গ যুক্ত তােদর িবষেয় এটাই ঈশব্েরর ইচ্ছা” ১ েথসােলািনকীয় ৫:১৮

িতনিট িজিনেসর একিট তািলকা ৈতির কেরা যার জনয্ আপনার ধনয্বাদ েদয়া হয়িন। িজিনসগুেলা খুব সাধারণ িকছুও হেত পাের, 
েযমন খাবার, কাপড় বা পািরবািরক েকােনা ঘটনা। আপনার িশক্ষাথ েদর নতুন নতুন আইিডয়া েবর করেত বলুন, েযখােন অপরেক 
ধনয্বাদ েদয়া যায়; েযমন: আপিন েকােনা িকছু হািরেয় েফলেল তা খুেঁজ েবর করেত সাহাযয্ করা, বৃিষ্টর সময় আপনার মাথায় ছাতা 
িদেয় স্কুল পয র্ন্ত এিগেয় েদয়া, ভাই ও েবােনর িত শুধুমা  ভােলা ভােলা কথা বলা ইতয্ািদ
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(বাইেবেলর গল্প )

 েকস (িদন) (মাস) (বছর)

-  তীর িচিহ্নত পেথ যাও
- তুিম েকান পেথ েযেত চাও তা িনধ র্ারণ কেরা  (          ).- তুিম েয পেথ যািচ্ছেল েসটা অনুসরণ কেরা
    ঘুরেব না 

এই, েদেখা, 
আিম নাচেতও 
পাির !কুষ্ঠ েরােগর ধরণ 

েকমন হয় তা 
জানেত েফইসবুেক 
“Lepers ministry” িলেখ 
অনুসন্ধান কেরা, তারা কুষ্ঠ েরাগীেদর 
েসবা িদেয় থােক। 

কুষ্ঠ েরাগী
সব্াস্থ
আেরাগয্
যীশুিখর্ষ্ট
যাজক

দশ র্ণী
অনুগত
ধনয্বাদ
কৃতজ্ঞতা
াথ র্না

এক
দশ
িবেদশী
গয্ািলিল
েজরুজােলম

কু ষ্ঠ েরা গী গয্া অ যী যা আ রু গ সব্া

জা শী সা না েলা অ িখর্ জ থ র্ েরা েজ স্থ

িব ষ্ট মা েজ স নু এ ক েদ জ্ঞ গয্ েমা

েদ তা ির রু দ গ ণী গয্া ধ েরা েড র্

শী েরা টা জা কৃ ত জ্ঞ তা িল নয্ না কা

অ া ন েল যী েরা স্থ িল বা ই

েল শু থ র্ ম ষ্ট আ শু েল দ শ র্ ণী

ষ্ট দ না সব্া ক শী িখর্ গী শ কু ষ্ঠ

সা হা যয্ কা রী আ থ র্ ত ষ্ট িজ জ্ঞা সা

১. আমরা এখন েকন কিঠনতর অসুখগুেলা েথেক আেরাগয্ েদখেত পাই 
না?

২. েকান কারেণ আিম আেরাগয্ চাইেল তা গর্হণ করা হেব না?

৩. ১০ কুষ্ঠেরাগী িক আেরাগয্ লােভর উপযুক্ত িছেলন?

১. আমরা এখন েকন কিঠনতর অসুখ
না?

কককাররেণ আআিমিমিম আেরাগয্ চাইেল তা গর্হণ করা হেব না?

াগয্ লােভরভভ উউউপযুক্ত িছেলন?



“উপিস্থত কুকুরছানার েকস ”“উপিস্থত কুকুরছানার েকস ”

আদেমর মেতাই, আমার চারপােশর সব সৃিষ্টর িত দািয়তব্শীল হওয়া আমার কতর্বয্।    

8
েতামার উঠােনর গােছ পািন দাও এবং আশপাশ েথেক ক্ষিতকর আগাছা তুেল েফেলা, তাহেল এটা আেরা ভােলাভােব 
েবেড় উঠেব।

“ঈশব্র তােদর আশীব র্াদ কের বলেলন... সমুে  মােছেদর এবং বাতােস পািখেদর শাসন কেরা| মািটর ওপর যা িকছু নেড়চেড়, 
যাবতীয় াণীেক েতামরা শাসন কেরা।” আিদপুস্তক ১:২৮খ 

(বাইেবেলর গল্প )

 েকস (িদন) (মাস) (বছর)

বাইেবেল উেল্লখ করা হেয়েছ, 
ইেডেনর বাগান টাইিগর্স ও 
ইউে িটস নদীর মাঝখােন অবিস্থত 
িছল। গুগল ময্ােপ নদী দুিট েদেখা 
এবং েকান েকান েদেশর মেধয্ িদেয় 
নদী দুিট বািহত হেয়েছ তা খুেঁজ েবর 
কেরা।

ঈশব্র বয্াঙেদরও 
সৃিষ্ট কেরেছন

সৃিষ্ট
চ দ
দ

ঈশব্র
সূয র্
মাছ
পািখ
নদী

হাওয়া
আদম
পাহাড়
তারা
বৃক্ষ
ছয়

িদবস

পা ন দী ড় হা স শব্ পা
সূ য় ঈ সৃ ব ও ছ হা
য র্ আ িষ্ট তা রা য়া ছ
গয্া চ দ িখ কু ষ্ঠ েরা গী
িল রা হা ম হা বৃ িব সৃ
িল শব্ িদ ব স ক্ষ েদ দী
মা কৃ ত জ্ঞ তা রা শী তা
ছ য় হা পা িখ রা ও যা
ন িষ্ট য়া হা ঈ শব্ র জ
ব ঈ হা ড় ছ স িদ ক

১. েক্লান সম্পেকর্ তুিম িক মেন কেরা? আমরা িক িবজ্ঞােনর 
সাহােযয্ মানুষ ৈতির করেত পাির?

২.সপ্তােহ একিট িদন আমােদর েকন িব াম িনেত হেব, যিদ আমরা 
ওল্ড েটস্টােমেন্টর অধীেন না থািক?

৩.পুনবয্র্বহার, ৈবিশব্ক উষ্ণায়ন ও িবলুিপ্তর হাত েথেক াণী 
রক্ষার েক্ষে  করণীয় কী? িখর্ষ্টানেদর িক এেত অংশ েনয়া 
উিচত?

১. েক্লান সম্পেক তু
সাহােযয্ মানুষ ৈতির করে

২.সপ্তােহ একিট িদন আমােদর েকন িব াম িন
ওল্ড েেটস্টটট ােমেন্টর অধীেন না থািক?

ৈবৈ িশব্িশব্িশব্ি ক ক কক উষ্ণায়ন ও িবলুিপ্তর হাত েথেক াণী 
ী? িখর্ষ্টানেনেনেদরদরদর িক এেত অংশ েনয়া 

সাদা বগ র্েক্ষ  েথেক শুরু কেরা এবং তারপর কােলা বগ
র্েক্ষ  যাও। 

এভােব সাদা, কােলা, সাদা, এভা
েব েযেত থােকা (েকানােকািন 

যাওয়া যােব না)



“িভকিটেমর অবস্থা দূর েথেক পিরবতর্েনর েকস“িভকিটেমর অবস্থা দূর েথেক পিরবতর্েনর েকস””

েসনচুিরয়েনর মেতা আমার িবশব্াসও এমন অেনক িকছুও পিরবিতর্ত হেত পাের যা আমার িনকটবত  নয়।  

“এই কথা শুেন যীশু আশ্চয র্ হেলন৷ েয় সব েলাক ভীড় কের ত র িপছেন িপছেন আসিছল, তােদর িদেক িফের িতিন বলেলন, ‘আিম 
েতামােদর বলিছ, এমন িক ই ােয়লীয়েদর মেধয্ও এত বড় িবশব্াস আিম কখনও েদিখিন৷” লুক ৭:৯ 

েতামার েকােনা বন্ধু বা আত্মীেয়র কােছ একিট িচিঠ েলখ। তােদর কােছ জানেত চাও, তারা েকমন আেছন এবং তােদর জনয্ েতামার 
েকােনা িকছু িনেয় াথ র্না করেত হেব িকনা তাও িজজ্ঞাসা কেরা।

9

(বাইেবেলর গল্প )

 েকস (িদন) (মাস) (বছর)

এখােন কয্াপারনােমর 
বতর্মান ছিব েদয়া হেলা। 
গুগল ময্ােপ অনুসন্ধান 
কের েসখােন েকান দ 
পাওয়া যায় তা খুেঁজ 

েবর কেরা।

েকােনা অয্াপ 
পাওয়া 
যােব?

দৃিষ্ট
পথ
সব্াস্থ
বািড়
যীশু
েসনা
দূরবত
উপযুক্ত
েসনচুিরয়ন
ভােলাবাসা
কতৃর্পক্ষ

১. সুস্থ হওয়ার সেঙ্গ িবশব্ােসর সম্পকর্ কী?

২. স্কুেলর েগর্েডর মেতা িবশব্ােসরও যিদ েকােনা স্তর থাকেতা তেব 
তুিম েকান েগর্ড েপেত?

৩. অ-িখর্স্টানরা েকমন িবশব্ােসর অধীকারী?

১. সুস্থ হওয়ার সেঙ্গ িবশব্া

২. স্কুেলর েগর্েডর মেতা িবশব্ােসরও যিদ েক
তুিম েকেকেকানন েগর্ড েপেত?

কমমমমন ন নন িবিবিবিবশব্ােসর অধীকারী?

িনেচর বেক্স এমন একিট তীক খুেঁজ েবর করেত পারেব, েযটা 
বেক্সর িতনিট তীেকর সম্পূণ র্ িবপরীত ? িত সািরর মােঝ 
েরখা এঁেক দাও।

যী শু ম েস িষ্ট দূ কু ষ্ঠ েরা গী

সব্া মু হা দৃ গ্ধ িড় র গ্ধ সব্া স্থ

ক েস ন চু ির য় ন ব ক্ত েস

গ্ধ তৃর্ উ ব িব হা দৃ সা ত বা

েস বা প থ শব্া যু

না ন যু ক্ষ স উ

দৃ িষ্ট ক্ত ত চু মু

শব্া ভা েলা বা সা গ্ধ

ম চু য় িড় তৃর্ েস

মুগ্ধ
মহান
িবশব্াস



“অন্ধকার েথেক রহসয্জনক আঘােতর েকস”“অন্ধকার েথেক রহসয্জনক আঘােতর েকস”

আিম আমার শ েক ভােলাবাসেবা।    

“িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, েতামােদর শ েদর ভালবােসা৷ য রা েতামােদর িত িনয় র্াতন কের তােদর জনয্ াথ র্না কেরা” 
মিথ ৫:৪৪

েদেখা আিম িক 
েপেয়িছ !

েতামার সেঙ্গ খারাপ বয্বহার কেরেছ এমন কােরা জনয্ েছাট একিট উপহার কর্য় কেরা।

10

(বাইেবেলর গল্প )

 েকস (িদন) (মাস) (বছর)

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14
15

16
17

18

19 20

21 22

23

24

25
26

27 28

29
30

31

32

33
34

35

36

37
38

39
40

41

42

43

44

4546

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56পেলর সময় 
তারসাস শহের 
েবেশর অনয্তম 
একিট েগট িছল 
“িক্লওেপ ার 
েগট”। গুগল 
ইেমেজ 
“Tarsus” 
িলেখ সাচ র্ কের 
েসখানকার 
ছিবগুেলা েদেখ 
নাও।

2

4

6

পল
ঘৃণা করেতা
িখর্স্টান
হামলা
উজ্জব্ল

যী শু সা হা যয্ ঘৃ েমা সা

চ া উ ম জ্জব্ ণা তব্ এু

েলা থ র্ আ লা া ক গয্ যয্

অয্া না িন য়া স র হ সয্

 িম শ না ির অ েতা থ র্ অ

ন এু ণা স্টা যয্ ন্ধ ঘৃ িখর্

আ েরা গয্ হ ও য়া তব্ স্টা

িখর্ আ শ পা প েমা চ ন

ির েলা উ জ্জব্ ল এু আ েরা

আেলা
অন্ধতব্
রহসয্
শএু
অয্ানািনয়াস

১. মানুষ িকভােব এেক অনয্েক িবচার কের?

২. িখর্স্টান িহেসেব, আমােদর েকােনা শ  থাকা উিচত নয়, এর অথ র্ িক, আমার শ েক আমায় ভােলাবাসেত হেব?

৩. ঈশব্র েতামার সেঙ্গ েযাগােযাগ করেত চােচ্ছন, িকন্তু তুিম ঈশব্েরর বাণীেত মেনােযাগ িদচ্ছ না, েসেক্ষে  ইশব্র েতামার মেনােযাগ আকষ র্েণ িক করেত পােরন?

মানুনুনুষ িকভােব এেক অনয্েক িবচার

েসেসেসেসেব,বব, আমােদর েকােনা শ  থাকা উ
আমামম র শ েক আমায় ভােলাবাসেত 

েতেতেতেত চচচচাোাা চ্ছনচ্ছচ্ছচ্ছ , 
নানানাা

রেেেতত

াথ র্না
সাহাযয্
পাপেমাচন
িমশনাির
আেরাগয্ হওয়া



“অেচনা অপ চারকারীর েকস ”“অেচনা অপ চারকারীর েকস ”

আিম যখন ঈশব্েরর কথা শুনেবা, তখনই িতিন আমার িত কথা বলেবন

এই সপ্তােহ, াপ্তবয়স্ক কেয়কজেনর সাক্ষাৎকার নাও এবং জানার েচষ্টা কেরা সয্ামুেয়েলর মেতা েকউ ঈশব্েরর কথা শুনেত েপেয়েছ 
িকনা। িজজ্ঞাসা কেরা, “ঈশব্র িক কখেনা আপনার সেঙ্গ কথা বেলেছন?”  ঈশব্র িকভােব আপনার সেঙ্গ কথা বেলেছন?  আপিন 
িকভােব বুঝেলন েয ওই কণ্ঠ ঈশব্েরর িছল?”11

“…আর েমষরা তার কন্ঠসব্র েশােন৷ েস তার িনেজর েমষগুিলেক নাম ধের ডােক আর তােদর বাইের িনেয় যায়৷” েযাহন ১০:৩খ 

(বাইেবেলর গল্প )

 েকস (িদন) (মাস) (বছর)

-  তীর িচিহ্নত পেথ যাও

- তুিম েকান পেথ েযেত চাও তা িনধ র্ারণ কেরা  (          ).

- তুিম েয পেথ যািচ্ছেল েসটা অনুসরণ কেরা

    ঘুরেব না 

সয্ামুেয়েলর সময় 
উচ্চপদস্ত ধম র্যাজকেদর 
অিফিশয়াল েপাশাক। 
গুগল ইেমইেজ 
“Ephod” িলেখ সাচ র্ 
কের আেরা ছিব েদেখ 
নাও।

১. েতামার েপেট দুপুেরর খাবােরর জনয্ আওয়াজ শুরু করেল িকভােব বুঝেব ঈশব্র েতামােক েকােনা বাতর্া িদেত চােচ্ছন িকনা?

২. সিতয্ই িক ভুত বেল িকছু আেছ?

৩. আমার কার কথা েশানা উিচত?

১. েতামার েপেট দুপুের
করেল িকভােব বুঝেব ঈশব্র ে
চাাােচ্ছেচ্ছচ্ছচ্ছন িকনা?

িিিকককক ভুতভুতভুতভু  বেল িকছু আেছ?

শাননননাাাা উিউিউিউ চতচচ ?

িফসিফস কের বলা
অজানা
স্মরণ কিরেয় েদয়া
সব
কথা বলা
ঈশব্র
েশানা
সয্ামুেয়ল
বাচ্চা
বৃিদ্ধ
বালক
ঈশব্েরর
শব্দ
িবছানা
িতিকর্য়া

িব লা ব ের সয্া িত ঘৃ
িকর্ ছা েশা িদ্ধ য়া স ব ণা
অ জা না ক স্ম বা ল ক
য়া বৃ ঈ শব্ র ঈ ক র
েয় িদ্ধ ল চ্চা ণ শব্ থা েতা
িফ স িফ স ক ের ব লা
ব লা েদ িত ির র লা চ্চা
লা স্ম সয্া মু েয় ল সয্া শ
বা ল ক বৃ েদ শব্ ল ব্দ
চ্চা স য়া ব য়া মু িকর্ বা
সয্া েশা িত িকর্ য়া সয্া মু
য়া অ জা বৃ  িম শ না ির



“চলন্ত মিমর েকস”“চলন্ত মিমর েকস”

আমার জনয্ খারাপ িকছু হেয় েগেলও ঈশব্র আমােক ভােলাবােসন।   

“যীশু মাথ র্ােক বলেলন, ‘আিমই পুনরুত্থান, আিমই জীবন৷ েয় েকউ আমােক িবশব্াস কের, েস মরবার পর জীবন িফের পােব;’” 
েযাহন ১১:২৫

১. েতামার জীবনেক েকন তুিম অনয্াযয্ বেল মেন কেরা? ঈশব্র িকভােব েতামার 
জীবেনর সমসয্া গুেলা দূর 
করেত পােরন?
২. আিম কেঠারভােব 
াথ র্না করেল িক 
ঘটেব? 
৩. যীশুর িত েতামার 
েকমন আশা থাকা 
উিচত?

িম অনয্াযয্ বেল 
ব েতামার 

া দূর 

ারভােব 
রেল িক 

?
যীশুর িত েতামার 

েকমন আশা থাকা 
উিচত?

কাউেক েচেনা এমন কােরা িবপেদ তার ভােলার জনয্ িকছু কেরা।  12

(বাইেবেলর গল্প )

 েকস (িদন) (মাস) (বছর)

েবথািন শহেরর কৃত ছিব। ইউিটউেব “Lazarus tomb 
in Bethany” িলেখ সাচ র্ িদেল ভাচুর্য়াল মেনর সব্াদ 
পাওয়া যােব!

ঈশব্র আমােক 
ভােলাবােসন

হা ভা যী শু আ বা
সয্া মু েয় ল ন রা
মৃ ত ন জা লা জী
সা া থ র্ না িব ভা
ত প হা টা িব েলা
জা িত ঈ শব্ বা
ক মা িম ত আ সা
লা ল ন ক রা যী
শু িব শব্া স জী মৃ
টা থ র্ লা া িব জা
েলা িব জা প ত শব্
বা শব্ রা শ ক থ র্
সা া স হ আ রা
বা ঈ শব্ র ত মা

যীশু
শহর
লাজারাস
মৃত
িবলাপ করা
জানা
ঈশব্র
িবশব্াস

সাদা বগ র্েক্ষ  
েথেক শুরু কেরা 
এবং তারপর 
কােলা বগ র্েক্ষ  
যাও। এভােব 
সাদা, কােলা, 
সাদা, এভােব 
েযেত থােকা 
(েকানােকািন 
যাওয়া যােব না)

াথ র্না
ভােলাবাসা
হাটা
মািম
লালন করা
আসা
জীিবত



“িমথয্া ষড়যে র েকস”“িমথয্া ষড়যে র েকস”

ঈশব্র চান আমরা সব সময় সতয্ কথা বিল 

েতামার বলা েকােনা একিট িমথয্া কথা িনেয় িচন্তা কেরা। আর কখেনা িমথয্া না বলার িসদ্ধান্ত নাও। েছাট একিট কাগজ নাও, 
এবং েসই িমথয্া কথািট িলেখ েফল। ওই েনােট একিট াথ র্না বাতর্াও িলেখ েফল, ঈশব্েরর কােছ সাহাযয্ চাও েযন েতামােক আর 
িমথয্া বলেত না হয়। কাগজিট েতামার বািড়র বাইের িনেয় যাও এবং আগুন িদেয় পুিড়েয় দাও। 13

(বাইেবেলর গল্প )

 েকস 

“পরস্পেরর কােছ িমথয্া েবােলা না, কারণ েতামরা েতামােদর পুরােনা পাপময ়সত্তব্ােক তার সমস্ত মন্দ কম র্ সেমত তয্াগ কেরছ৷” 
কলসীয় ৩:৯

(িদন) (মাস) (বছর)

-  তীর িচিহ্নত পেথ যাও
- তুিম েকান পেথ েযেত চাও তা িনধ র্ারণ কেরা  (          ).
- তুিম েয পেথ যািচ্ছেল েসটা অনুসরণ কেরা
    ঘুরেব না 

ে িসয়া কয্াসেকেট ৪থ র্ শতেকর 
অয্ানািনয়াস ও সািফরা। কয্াসেকটিট 
ইতািলর ে িসয়ার সয্ান সয্ালভােটােরর 
জাদুঘের পাওয়া যােব। গুগল ময্ােপ 
জাদুঘরিট খুেঁজ েবর কেরা এবং 
েসখানকার পয্ােনােরামা দৃশয্ 
উপেভাগ কেরা।

এটা িক ডলার 
িনেয় েকােনা 
গল্প?

ভা লা েদৗ ঈ িপ িফ নু িম থয্া ব লা

েলা ষ ড় য ন্দ অয্া িস রা ঈ

বা অ হৃ দ য় আ স্থা িন স ন্ত শব্

সা শব্ নু অ নু দা ন রী িপ টা র

ভা েলা বা সা না ন্দ অ কা দ্ধা

থয্া কা ন্দ িফ রী লা ল ন ক রা ড়

িস দ্ধা ন্ত রা য়া েদৗ অয্া না িন য়া স

অয্ানািনয়াস
সািফরা
অনুসারী
ষড়য
িমথয্া বলা

টাকা
েদৗড়
স্থান
িসদ্ধান্ত
হৃদয়

ভােলাবাসা
ঈশব্র
আনন্দ
িপটার
অনুদান

১. সবাই েকন সব্েগ র্ যায় না?

২. েকন মাঝামািঝ থাকা যেথষ্ট নয়?

৩. “সাদা িমথয্া” বা েছাট পাপ বলেত িক েবাঝায়?

১. সবাই েকন সব্েগ র্ যায় ন

ামমািািািা ঝ ঝ ঝঝ থাকা যেথষ্ট নয়?

ববববলেলেলেলেতততত িক েবাঝায়?



“অদূ্ভত দুঃসব্েপ্নর েকস”“অদূ্ভত দুঃসব্েপ্নর েকস”

আিম জািন, ঈশব্র আমার বন্ধু ও পিরবারেক িভন্ন িভন্ন উপহার িদেয়েছন।   

িতনজন বয্িক্তর একিট তািলকা ৈতির কেরা, েযখােন ঈশব্র তােদর িভন্ন িভন্ন িতভা, সক্ষমতা ও শিক্ত উপহার িদেয়েছন, 
তা েতামার েচেয় িভন্ন। ঈশব্েরর কােছ সাহাযয্ চাও িকন্তু অনয্েক েদয়া উপহার িনেয় ঈষ র্ািনব্ত হেয়া না। 

14

“িকন্তু ঈশব্র েয়মনিট েচেয়েছন েসইভােব েদেহর সমস্ত অংশগুিলেক সািজেয়েছন৷ তা না হেয় সব অঙ্গগুিল যিদ একরকম হত তেব 
েদহ বেল িক িকছু থাকত?” 1 কিরন্থীয় ১২:১৮-১৯

(বাইেবেলর গল্প )

 েকস (িদন) (মাস) (বছর)

কানােন ভয়াবহ 
দুিভ র্ক্ষ হেয়িছল। 
েফইসবুেক খুেঁজ েদখ 
কতগুেলা যাজক 
এখন “Canaan” 
শব্দিট বয্বহার কের।

আিম েসােয়টার 
িকনেত 
িগেয়িছলাম 

ভয়াবহ

েজােসফ
সব্প্ন

দুঃসব্প্ন
অদূ্ভত

ভ
গব র্
ভােলাবাসা
আলাদা
উপহার

১. ঈশব্েরর কথা িক অনয্েদর কােছ আমার বলা উিচত?

২. েতামার বন্ধুরা েতামার সেঙ্গ েকমন আচরণ কের? ঈশব্েরর পক্ষ েথেক “টুইট” েকমন হেত পাের?
৩. সব্েপ্নর িবশব্াসেযাগয্তা কতটুকু? মানুষ  ভিবষয্তবক্তােদর েকন অথ র্ েদয়, সব্েপ্নর অথ র্ বেল েদয়ার জনয্?

১. ঈশব্েরর কথা
উিচত?

২. েতামার বন্ধুরা েতামার সেঙ্গ েকমরর পক্ষক্ষ েথেক “টুইট” েকমন হেত প

েযাগয্তা কতটুকু? মানুষ  
অথঅথঅথঅথ র্র্ েদেদেদেদয়,য়য়য়  সব্েপ্নর অথ র্ বেল 

টা অ সব্ িপ টা র কা হৃ দ য় দুঃ উ ভ সব্
কা কা দূ্ভ প্ন িম ভা রা প্ন েজা েস ফ প
দু েলা গা ত জ েলা গা িস দ্ধা ন্ত িম স্থা বা র
িভ র্ দুঃ উ প ির বা র ব র্ সব্ দা স ন প ির
ক্ষ হা স পু সা দুঃ উ প হা র জ পু
অ আ লা দা ভা রা সব্ গ ভা েলা বা সা দা
দূ্ভ ত প্ন ভ দূ্ভ সব্ প্ন ত ব র্ েলা দুঃ সব্ ভ গ

পিরবার
দুিভ র্ক্ষ
কারাগার
দাস
রাজপু
িমসর
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েতামােদর অেচনা স্থােনও অেনক জািত 

আেছ| েতামরা েসই সব জািতেদ
র 

ডাকেব| তারা েতামােদর না িচনে
ল

6 তাই েতামােদর উিচত্  েবশী েদির না 

কের ভুর িদেক দৃিষ্ট িনেক্ষপ করা| িতিন 

এখন কােছ আেছন েতামােদর উ
িচত্  

এখনই ত েক ডাকা| 
7 দুষ্ট েলাকেদর দুষ্ট কাজ পিরতয্াগ 

করেত হেব| তােদর কু-িচন্তা েছেড় িদেত 

হেব| তােদর ভুর কােছ িফের আ
সেত 

হেব| ঈশব্র তােদর ওপর করুণা ক
রেবন| 

েসই েলাকেদর ভুর কােছ িফের
 আসা 

েতামােদর অেচনা স্থােনও অেনক জািত 

আেছ| েতামরা েসই সব জািতেদ
র 

ডাকেব| তারা েতামােদর না িচনে
ল

7 দুষ্ট েলাকেদর দুষ্ট কাজ পিরতয্াগ 

করেত হেব| তােদর কু-িচন্তা েছেড় িদেত 
ক
হেব| তােদর ভুর কােছ িফের আ

সেত 
হ
হেব| ঈশব্র তােদর ওপর করুণা ক

রেবন| 
হ
েসই েলাকেদর ভুর কােছ িফের

 আসা 
ে
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