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el día de

ঈশব্র

িক
 বলেছন

ঈশব্র
িত সপ্তােহ আমােদর সােথ 

কথা বলার জনয্ ত র 
শব্দ বয্বহার কেরন।

আজ?



“অসুরিক্ষত জািতর েকস”
 েকস 

েনায়ার েনৗকা এবং বনয্া | িকর্েয়শন িরসাচ র্ 
ইনিস্টিটউট এর গুগল অনুসন্ধান কর
েদেখা িকভােব ডাইেনাসর েনৗকােত িফট হেয়িছল

“অতএব ঈশব্েরর পূণ র্ অ শ  পর, যােত যখন পােপর 
িদন আেস, তুিম েতামার জিমেত দ িড়েয় থাকেত 
পার...” ইিফষীয় 6:13
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আিম চারপােশর মেন্দর মেধয্ও ধািম র্ক হেত পাির

আমার ভােলা 
লাগেছ েয েতামার 
এটা পছন্দ হেয়েছ!



“ইউএফও েদখার েকস। (অজানা উড়ন্ত বস্তু)”

উইিকিপিডয়া বয্বহার কের 
ই ােয়েলর েবথেলেহেমর 
অবস্থান খুেঁজ েবর কর 

এবং উত্তর েবশদব্াের িক 
আেছ আিবষ্কার কর।

 েকস 

#02
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“আিম এখােন! আিম দরজায় দ িড়েয় কড়া নািড়। যিদ েকউ 
আমার কণ্ঠসব্র েশােন এবং দরজা খুেল েদয়, আিম িভতের 
যাই এবং তার সােথ খাবার খাই, আর েস আমার সােথ খাবার 
খায়।” েরেভেলশন 3:20

আিম আমার জীবেন যীশুর জনয্ জায়গা কের 
েনব।

েদখ! একিট 
মািছ!



“উচ্চ েডিসেবেলর েকস”
 েকস 

#03
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“িতিন উত্তর িদেয়িছেলন,” ধনয্ েসই েলাক, য রা ঈশব্েরর 
বাকয্ েশােন ও তা পালন কের। “লূক 11:28

আিম ঈশব্েরর কথা েমেন চলব কারণ এটা সব সময় কাজ 
কের।

সেব র্াচ্চ 100 
এমিপএইচ!



“িবপুল খরুচ বয্িক্তর েকস। ”
 েকস 
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আিম সব সময় ঈশব্েরর কােছ িফের আসেত পাির।

“এই েলাক পাপীেদর গর্হণ কের এবং তােদর সেঙ্গ 
খায়।” লূক 15:2b
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এবং এখন, 
একিট সবুজ 
গান ...



“জিমেত িবেদশীর েকস।”
 েকস 

#05
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ঈশব্র আমার খারাপ পিরিস্থিত েথেক ভাল িকছু করেত 
পােরন।

“এবং আমরা জািন েয, ঈশব্র যাহারা ত হােক 
ভােলাবােসন, তাহােদর মঙ্গলােথ র্ সকেলর পেক্ষ 
কাজ কের, ত হার উেদ্দশয্ অনুসাের আহব্ান 
করা হয়।” েরামীয় 8:28
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আমােক এই 
হৃদয় গুিলর যত্ন 
িনেত হেব।



“িবখয্াত ভাইেয়র েকস।”
 েকস 
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ঈশব্র আমােক অনয্ সকেলর েচেয় িভন্ন হেত বেলেছন।

“এই জগেতর পয্াটােন র্ আর েকানও রকেমর অনুকরণ কেরা না, 
বরং আপনার মনেক পুনন র্বীকরেণর দব্ারা রূপান্তিরত করুন।” 
েরামীয় 12:2
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আমার বন্ধু 
হেত চাও?



“িব ান্ত যা ীর েকস।”
 েকস 
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আিম যীশু সম্পেকর্ মানুষেক বলার সুেযাগ খুজঁব।

“আমরা আপনােক এত এত ভালবািস েয আমরা েকবল 
ঈশব্েরর গসেপল নয় বরং আমােদর জীবেনর সােথ 
আমােদর ভাগাভািগ করেত েপের আনিন্দত” 
1 িথষলনীকীয় 2: 8 এ
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এখন আমার 
েচাখ েবিশ 
ভাল েদখেত 
পায়।



“অবাধয্ িপতামাতার েকস”
 েকস 
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ঈশব্েরর আমার জনয্ একিট পিরকল্পনা আেছ।  

9

“আিম আপনার জনয্ পিরকল্পনা আেছ জািন,” 
ভু েঘাষণা, “আপিন উন্নিত এবং আপিন ক্ষিত 
না পিরকল্পনা, আপিন আশা এবং ভিবষয্েত 
িদেত পিরকল্পনা।” েজেরিময়া 29:11

হাই ী!



“িভড় িকন্ত পদদিলত না হওয়ার েকস।”
 েকস 
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ঈশব্র আমােয় যা িদেয়েছন তার জনয্ আিম কৃতাঅথ র্ েবাধ 
করব।

10

“সদা ভুেক ধনয্বাদ দাও, ত র নাম ডাক। িতিন যা 
কেরেছন তা জািতগেণর মেধয্ জানাও।” 
1 কর্িনকল 16: 8

েদখ! আিম 
এখােন!



“রাজার আবাধয্ চাকেরর েকস”
 েকস 
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যখন আমায় অনয্ায় িকছু করার আেদশ করা হেব, তখন আিম তা 
েমেন েনব না।

“আমার েছেল, যিদ েতামায় পাপ েলাভন েদখায়, 
তেব েহের েযও না।” িহেতাপেদশ 1:10
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িক খবর?



“েজল েভেঙ্গ পালােনার ঘটনা”
 েকস 
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িনেদ র্াষ থাকা সেত্তও যিদ আমার উপর েকােনা িকছুর দশ 
আেস ইশব্র আমার িবেশষ আশীব র্াদ েদন।

“ধনয্ তুিম, যখন েতামােদর েক েকউ অপমান কের, 
িতরস্কার কের, এবং আপনার সন্মেন্ধ খারাপ বেল।” 
ময্াথু 5:11
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ইবা েথেক মািছর 
দুেটা বক্স!



“টাকা অপচয় করার িসদ্ধােন্তর েকস”
 েকস 
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যখন আিম আমার পাপ সব্ীকার কির, তখন যীশু আমােক 
ক্ষমা কেরন।

“যিদ আমরা আমােদর পাপ সব্ীকার কির, তেব 
িতিন আমােদর পাপ ক্ষমা করেবন এবং সমস্ত দুষ্টতা 
েথেক আমােদর শুদ্ধ করেবন।” 1 জন 1: 9
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ওওওঃ 
ডুিব-ডু!



“েকস: াগ, হরেমান, বা েস্টরেয়ড েকানটা 
িছল?”

 েকস 
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ঈশব্র ত র পিরকল্পনােত বয্বহার করার জনয্ আমােক 
উপহার িদেয়েছন।

“এই সকলই একই আত্মার কাজ, এবং িতিন 
েতয্কেক এিট েদন, ত র িসধ র্ান্ত অনুযায়ী।” 

1 কিরন্থীয় 12:11
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আিম এখনও 
ভািব লাফােনা 
েদৗড়ােনার 
চাইেত ভাল।



Easy 2 CBI 
Bengali

www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
00-52-592-924-9041

“কারণ আিম আপয্ািয়ত কিরয়ািছ ক্লান্ত াণেক, এবং েতয্ক 
অবসন্ন াণেক তৃপ্ত কিরয়ািছ।” িযরিময়  31:25


