
CBI CBI 
িকর্িশ্চয়ান ইনেভিস্টেগশন িডপাট র্েমন্টিকর্িশ্চয়ান ইনেভিস্টেগশন িডপাট র্েমন্ট

ইউিনট ১
সহ
জ


সহজ



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.



“েভ তা বস্তুর আঘােত বয্াথার েকস”
 েকস 
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“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।

তুিম িক আমােক 
েছাট মেন কেরা?

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।



“িনেখ জ মৃতেদেহর েকস ”
 েকস 

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

“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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আমার বাগান 
েথেক এগুেলা 
এেনিছ



“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।   

“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

চেলা সাতার 
কািট



“পিরচয়হীন সাহাযয্কারীর েকস ”

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

“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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 েকস 

তুিম আমার 
িতেবশী হেব?
তুিম আমার 
িতেবশী হেব?



“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

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

 েকস 
আিম 

ভােলাবাসার 



“ি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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 েকস 

এই, েদেখা, 
আিম নাচেতও 
পাির !



“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 

 েকস 

আের
া কা
ছ েথ
েক 

েদেখ
া!



“ি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।
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 েকস 
েকােনা অয্াপ 
পাওয়া 



“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

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

অেপক্ষা, অেপক্ষা, 
অেপক্ষা…



“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 

 েকস 

আিম শুনিছ …আিম শুনিছ …



“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

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

 েকস েদেখা, শুধু 
“next” িক্লক 
কেরা… 

ঈশব্র আমােক 
ভােলাবােসন



“ি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

 েকস 

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

এটা িক ডলার 
িনেয় েকােনা 
গল্প?



“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

 েকস 
আিম েসােয়টার 
িকনেত 
িগেয়িছলাম 



“এখন আমরা আয়নায় আবছা 
েদখিছ; িকন্তু েসই সময় সরাসির 
পিরষ্কার েদখব৷ এখন আমার 
জ্ঞান সীিমত, িকন্তু তখন আিম 
সম্পূণ র্ভােব জানেত পারব, িঠক 
েয়মন ঈশব্র এখন আমােক 
সম্পূণ র্ভােব জােনন৷ ”
কিরন্থীয় ১ 13:12
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We are located in Mexico.
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