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সিআইসিতে আপনাতের স্বাগেম… “সিসিয়ান 

ইনতেসিতগশন সিপার্ট তমন্ট”!!! 

‘শিলরেন আর ইম্পরটণ রের’ পক্ষ থেরক আপনারের িািণ , এলাকা বা কশেউশনটিরি সানরে সু্কল ক্লাস 

বা সাপ্তাশিক বাইরবল প্রশিক্ষরর্র জনয আররা এক বিররর সুর াগ শেরি পারশি বরল আেরা আনশিি। 

এই প্রকরে আপনার শিক্ষােীরা শনরজরক থেিাল এরজে বা থগারেিা শিরসরব কেনা কররব এবং প্রশি সপ্তারিই িারের একটি করর থকস সোধারনর সুর াগ 

পারব। জনশপ্রে টিশি থিা “শসএসআই” বা “ক্রাইে শসন ইনরিশিরগিন” এর েরিাই আপনার শিক্ষােীরা থগারেিা পুশলি এবং শবজ্ঞান-প্র ুশি শনরে কাজ 

কররব, থ খারন িারা প্রশি থকস শনরে পরীক্ষা িালারব এবং িশব িুলরব। আপনার সৃজনিীলিা শেরে আপনারের িািণ  ক্লাসরুেরক  রূপান্তর করুন সারেন্স 

লযারব, আপনার শিক্ষকরের শবজ্ঞানী-প্র ুশিশবে বা থগারেিা পুশলরির থপািাক পশরধান কররি বলুন।  সানরে সু্করল আশে  খন শিক্ষকিা কররশি,  াজকরের 

সন্তানরা অেবা শনেশেি িারিণ  আসা শিশুরা বাইরবরলর কেন সবগুরলা গে সম্পরকণ ই পশরশিি শিল। আশে িারের থনাো’র থনৌকা বা থজানাি এবং শিশের গে 

বলা শুরু কররলই িারা থগাঙাশন শুরু কররিা, কারর্ এসব গে িারের আরগ থেরকই জানা শিল। আশে  িবারই নিুনিারব ক্লারস গেগুরলা বলার থিষ্টা 

করিাে, িিই বুঝরি পারলাে আোর পেরক্ষপগুরলা ঠিক একই রকে থেরক  ারে, আর আোর শিক্ষােীরাও িারি একর েঁরে িরে  াশেল। 

এই সেসযার কো শিন্তা কররই ‘শিলরেন আর ইম্পরটণ রের’ িাফরা শনরে এরসরি সমূ্পর্ণ নিুন একটি ধারর্া, থ খারন শিক্ষক-শিশক্ষকারা অেণাৎ আেরা 

শিক্ষােীরের থকারনা গে থিানারবা না! এর পশরবরিণ  আপনার শিক্ষােীরা প্রশি সপ্তারি থকস সোধান করার কারজ থনরে পররব এবং িা থেরক িারা শক 

শিরখরি িা আপনারক থিানারব! িরব আপশন শিক্ষকরের বইটি আপনার শিক্ষােীরের থেখারি পাররবন না বা উত্তর সূত্রগুরলাও আপশন থেখরি পাররবন না, 

 িক্ষর্ প ণন্ত না শিক্ষােীরা শনরজরা শনরজরের গে তিশর কররি না পাররি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশি সপ্তারি আপনার শিক্ষােীরের থেোর জনয আপশন 

পারেন পােঁ িটি সূত্র,  া িারের কেনািশি বাড়ারি অনুপ্রাশর্ি কররব। শিক্ষােীরা  খন সূত্রগুরলা শনরে িাবরব, আপশন কখরনাই িারের ধারর্াগুরলা স্বীকার বা 

অস্বীকার কররবন না, এরি করর ক্লারসর প্রেেশেরক সবাই বাইরবরলর গেগুরলা উপরিাগ করার সুর াগ পারব।  

থকস সোধান করা িরল, আপশন সানরে সু্কল ক্লারসর শনেশেি অংি শুরু কররবন: বাইরবরলর গে, থলাক সৃ্মশিিারর্ এবং বযবিাশরক প্ররোগ। এই প্রকরের 

আররা গিীরর থ াকার জনয, আেরা শিক্ষােীরের জনয সাপ্তাশিক থিােওোকণ  অযাসাইনরেে সং ুি কররশি। উোিরর্সরূপ, প্রেে সপ্তারি িারা জানরব, 

ঈশ্বররর জনয িারা থিাট িরেও অরনক বড় শকিু কররি পারর। থিােওোকণ  অযাসাইনরেরের থক্ষরত্র িারের প্রশি সপ্তারি বাশড়রি শকিু শবরিষ কারজ অংি 

শনরি িরব, থ েন- বাসন থধাো, বা এেন শকিু  া বাশড়রি িারের শনেশেি থকারনা কাজ নে এবং িারের অনুধাবন করারনা থ , িারের শনেশেি কারজর 

বাইরর বড় শকিু করার োধযরে িারা ঈশ্বররর আিীবণােপুষ্ট িরি পারর। 

সানরে সু্কল ক্লারসর শনেশেি অংরির  থিরষ, আররা োকরি অশিশরি েজার ফান টাইে। প্রশি সপ্তারি োকরি একটি থখলা, আরলািনার জনয প্রশ্ন, ধােঁ ধােঁ -

সম্বশলি শিক্ষােীরের জনয পািা এবং রং করা ও েজার শবজ্ঞাশনক অশিজ্ঞিা শনরে তিশর করা পাগলারট শবজ্ঞানী িশরত্র “ে. লুকাস”। আপশন িাইরল থসসব 

পরীক্ষা ক্লারস বা বাইরর শিশেও তিশর কররও কররি পাররন। 

আোরের  াজকরের জনয সব সেরের েরিা এই বিররর প্রকরের সব করেেও শবনােূরলয প্রোর্ করা িরে। আপশন  শে থকারনা গ্রােীর্ এলাকাও বসবাস 

করর োরকন, িািরল শিক্ষকরা ইোররনট থেরক এটি োউনরলাে করর শনরি পাররবন, এরক্ষরত্র আপশন শিক্ষােীরের জনয কশপ কররবন শকনা থস শসদ্ধান্তও 

গ্রির্ কররি পাররবন। “শক্রশিোন ইনরিশিরগিন শেপাটণ রেরে” আপশন প্রিুর ক্লারসর কাজ পারবন, ফরল আপশন  শে শিক্ষােীরের কশপ না-ও তিশর কররি 

িান, িািরলও আপশন কাজ িালারি পাররবন। আর এই প্রকে িালারি আপনার িারিণ  ইোররনট সংর ারগরও থকারনা প্ররোজন িরে না! একজনরক শুধু 

এটি আরগ থেরক োউনরলাে করর শনরি িরব আর িারিণ  এরস িা থেখারনা  ারব! 

আসুন সানরে সু্করলর নিুন এবং আকষণর্ীে এই প্রকরে আেরা অংিগ্রির্ কশর! আপনার শিক্ষােীরা এখান থেরক থেশিে, থগাশলোে, এসোর, সৃশষ্ট, শ শুর 

পুনরুত্থান, থসনাপশির শবশ্বাস এবং আররা ৩৯টি শিক্ষােূলক গে শিখরব। শসআইশে’র শিনটি ইউশনরটর েরধযই এসব অন্তিুণ ি। 

আপনার ক্লাসরক আররা শবরনােনেূলক এবং আকষণর্ীে করার এই িযারলঞ্জ গ্রির্ করুন! লযাব থকাট পশরধান, তবজ্ঞানীক পরীক্ষা, ”অপরাধ স্থরল” িলুে থটপ 

বযবিার করর,  ারক এখারন বলা িরে ”বাইরবল স্থল” আপশনও এবার িরে উঠুন আররা থবশি সৃজনিীল। আপনার শিক্ষােীরের েরিাই আপশন এ বিররর 

থসরা শবরনােরনর অংিীোর িরি  ারেন! আপনার শিশুরের সােরন নিুন ও আকষণর্ীে এই শিক্ষাক্রে উপস্থাপরন ঈশ্বর আপনার সিাে থিান! 

 

ঈশ্বররর স্মররর্,  

Kristina Krauss 

  



--[ যেভাবে েযেহার করবেন ]-- 

শপ্রে শিক্ষক-শিশক্ষকাবৃি, ইনরিশিরগিন বাইরবল থপ্রাগ্রারে 

আপনারের স্বাগিে! আেরা আিা করশি, আপনারা শিক্ষােীরের, এবং 

একই সরে, শনরজরের শিক্ষার োধযরে শবরনােরন শেরি সফল িরবন! 

এই কেণসূিী সানরে সু্কল, শিশুরের িািণ , বা সাপ্তাশিক ক্লাব শেশনশিরি 

আরোজন করা থ রি পারর। এরি বযবহৃি দৃিযাবলী আপনারের জনয 

আোরের ওরেবসাইরট থেো িরেরি,  ারি করর আপনারা বড় শিন 

শকংবা থোবাইরল থসগুরলা শিক্ষােীরের থেখারি পাররন। আেরা আররা 

আিা কশর, আপনারা এই কাশরকুলারের ৩টি ইউশনট উপরিাগ 

কররবন,  া আপনারের ৯ োস সেে থনরব। প্রেে ইউশনরট ১৩টি 

থলসন আরি, এবং বাশক দুটি ইউশনরট আপনারা থোট ৩৯টি থলসন পারবন। 

প্রস্তাসিে সশসিউল: (২- ২১/২ ঘন্টা) 

• ৫টি সূরত্রর সরে পশরিে কশররে শেন (২৫ শেশনট) 

o শিররানাে (৩ শেশনট) 

o নাটক (১০ শেশনট) 

o সােগ্রী (৩ শেশনট) 

o প্রত্নিত্ত্ব (২ শেশনট) 

o বাইরবল স্থল (৭ শেশনট) 

• েূল থলসরন সেে (৩৫ শেশনট) 

o বাইরবরলর গে / থকস সোধান! (১৩ শেশনট) 

o বযবিাশরক প্ররোগ (২ শেশনট) 

o থলাক সৃ্মশিিারর্ (১৫ শেশনট) 

o অযাসাইনরেে (৩ শেশনট) 

o ঈশ্বররর শেএনএ (২ শেশনট) 

• ফান টাইে! (১  ো) 

o থগইে (১৫ শেশনট) 

o আরলািনা (১৫ শেশনট) 

o শিক্ষােীরের পৃষ্ঠা (১৫ শেশনট) 

o লুকারসর পরীক্ষর্ (১৫ শেশনট) 

• ঐশেক “বরলারিা থক” থগইে (৩০ শেশনট) 



িূত্র!  
 
আপনার “থগারেিারের” সারে সূত্র শনরে ক্লাস শুরু করুন এবং থকস সোধান কররি 

োকুন। এরি িারের ৫-১৫ শেশনট প ণন্ত সেে লাগরি পারর এবং এটি উপরিাগ করার 

শবষেটি শনিণ র কররি আপনারই উপর! প্রশিটি থলসরন আপশন পারেন ৫টি করর সূত্র। 

সূত্রগুরলা আপশন থোবাইল থফান বা ক্লারস তিশর করর শিক্ষােীরের অনুসন্ধারন উদ্ ূদ্ধ 

কররি পাররন। 

িূত্র #১ সশতরানাম  

প্রথম িূত্রটি হতে ললিতনর প্রকৃে সশতরানাম। সশক্ষাথীতের সশতরানামটি পতে লশানান িা লিটি সপ্রন্ট কতর এতন োতের লেখান। 

উোহরণস্বরূপ, লিসেি ও লগাসলয়াতথর গল্পটি “থিােঁ িা বস্তুর আ ারি বযাোর থকস” শিরসরব উরেখ করা িরেরি। থিােঁ িা বস্তুর আ াি 

বলরি থবাঝারনা িরেরি, থেশিে থ ই পােড় শেরে থগাশলোেরক আ াি কররশিল। থগারেিা এবং েেনািেন্তকারীর আেরল এিারব শিররানাে 

উরেখ করা িরেরি থ ন আপনার বাইরবল ক্লাসটি আররা থবশি উপরিাগয ও েজার িে। েরন রাখরবন, শিক্ষক-শিক্ষােীরের উরেরিয তিশর করা 

বইটি কখরনাই শিক্ষােীরের থেখারনা  ারব না। আরগই গে থজরন থফলা বা নকল করা থঠকারিই থসটি থেখারি শনরষধ করা িরে। 

িূত্র #২ নার্ক  

প্রশি সপ্তারির জনয প্রেত্ত শদ্িীে সূত্রটি িরে নাটক। শিক্ষকরের বা শিক্ষােীরের 

থেরক এরন অশিনে করর নাটকটি সবাইরক থেখারি বলুন। এর উরেিয 

বাইরবরলর েূল গেটি না বরল শিক্ষােীরের সােরন আররকটি সূত্র উপস্থাপন করা। 

থেশিে ও থগাশলোরের গরে একজন তসশনক বাশড় শফরর আরস এবং িার স্ত্রীর 

সরে কো বরল। ওই তসনয একজন শফশলশিশন এবং থস িার স্ত্রীরক জানাে 

শকিারব িারা  ুরদ্ধ পরাশজি িরেরি। িারা “অশিকাে” একজন বযশির কো 

উরেখ করর এবং  ার িাইও অরনক লম্বা। (থগাশলোরের নাে উরেখ না করর)।. বাইরবরল অবিয অশিকাে নারের থকারনা িাইরের অশিত্ব 

থনই, নাটকটিরক আররা উপরিাগয করর থিালার জনযই এটি আনা িরেরি।  

িূত্র #৩ িামগ্রী  

প্রশিটি থলসরন শকিু না শকিু বস্তু ক্লারস শনরে আসরি বলা িরেরি। বস্তুগি এই উপাোনগুরলা আপনার 

শিক্ষােীরা েিণ ও অনুিব কররি পারর। এগুরলা িারের বাইরবরলর গে বুঝরি সািা য কররব। উোিরর্ 

থেো থলসরন, সােগ্রী শিরসরব ক্লারস ৫টি পাের শনরে আসরি বলা িরেরি। শিক্ষােীরা  শে এই সূত্র থেরক 

থেশিরের নেীর পাড় থেরক পাের কুশড়রে আনার সম্পকণ  স্থাপরন সক্ষে িে, িরব িারের িযারবাধক বা 

নারবাধক থকারনা উত্তর থেরবন না। কারর্, আপনার উশিি িরব শিক্ষােীরের  িক্ষর্ সম্ভব এই সূত্রগুরলা শনরে 

শিন্তা করারনা  াে িা শনশিি করা।  



িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব  

প্রশি থলসরনর ৪েণ সূত্রটি িরে সশিযকাররর শকিু প্রত্মিাশত্ত্বক শনেিণর্। এখারন গে িিররর 

সশিযকাররর ধ্বংসাবরিষ থেখারনা িরেরি। বিণ াোরন এটি থিল জাশফরির নযািনাল 

পারকণ  অবশস্থি। (থগাপন ইশেি: থগাশলোরের বাশড় শিল শফশলশিশন িির) আপশন িশবটি 

থেশখরে উরেখ কররি পাররন এটি প্রািীর্ গে িির, িরব থগাপনীে িেযগুরলা প্রকাি 

করা  ারব না। কারর্ থবশিরিাগ শিক্ষােীই জানরব না থ , গে িরে থগাশলোরের িির। 

ফরল আপনার থলসরনর থগাপনীেিা রক্ষা পারব! 

 

িূত্র #৫ িাইতিল স্থল  

প্রশি সপ্তারির বাইরবরল স্থরলর থিষ সূত্রটি িরে, এেন একটি দৃিয  া আপনারা 

থগারেিারের ক্রাইে শসন শিরসরব থ েন দৃিয থেরখ োরকন ঠিক থিেন।  

 

 

 

উোিরর্স্বরূপ, এই 

বাইরবল স্থলটি অযানাশনোস ও সাশফরার থলসন থেরক থনো থ খারন 

িারা পরর শিল। আপশন িাইরলর আোরের থেো েশেং বযবিার কররি 

পাররন অেবা আপশন িাইরল থকারনা দৃিয তিশরও কররি পাররন, 

থসখারন িরীররর িারপারি আউটলাইন তিশর করর শিক্ষােীরের থসটি 

শনরে অনুসন্ধান িালারনার শনরেণ ি শেরি পাররন। িশবরি থেখরি 

পারেন, এই িারিণ  পুশলি থটপ শেরে এলাকাটি শ রর থফলা িরেরি। 

এরি শিক্ষােীরের অনুসন্ধারনর অংিটি িে আররা উপরিাগয। 

থেরঝরি িারা িক শেরে িরীররর আবেব এেঁরক শেরেরি।  

লকি িমাধান!  
আপনার শিক্ষােীরা  খন সূত্রগুরলা শনরে অনুসন্ধান থিষ কররব, িারেররক থকসটি সোধান কররি বলুন অেবা এর থপিরনর বাইরবরলর গেটি 

িারের থিানারি বলুন। আপনার  শে এেন থকারনা শিক্ষােী থেরক োরক  ারা করেক বির ধরর িারিণ র ক্লারস অংি থনেশন, িারা িেরিা এই 

শনেরে শকিুটা শবব্রি িরব বা থকস সোধান কররি সক্ষে নাও িরি পারর। থসরক্ষরত্র িারের কারি বাইরবরলর গেটি বরল শেরল িারি থকারনা 

সেসযা থনই। িারা  শে সঠিক  টনাটি উদ্ঘাটন কররি নাও পারর িবুও এই প্রশক্রোটি িারা উপরিাগ কররব! 



িাইতিতলর গল্প   

সব সূত্র শনরে অনুসন্ধান থিষ করার পর এবং িলশি সপ্তারির জনয শিক্ষােীরের বাইরবরলর গেটি বলার পর 

সাধারর্ সানরে সু্করলর েরিা করর গে থিানারবন। উদ্ধ ৃশি থেরক আপশন বাইরবরলর আসল গেটি খুেঁরজ 

থবর করুন অেবা শিক্ষক-শিশক্ষকার বই থেরক আপশন িারের িা পরড় থিানান। শিক্ষক-শিশক্ষকার বই 

থেরক পরড় থিানারল বাইরবলও আপনার কারি রাখুন এবং িা খুরল থেখান। প্রশি সপ্তারি থসখারন গে 

থেরক থনো নােক বা খলনােরকর েশেং বা কাটুণ ন োকরব। থেশিে ও থগাশলোরের থলসরন থগাশলোরের 

িশব এেঁরক থেো িরেরি। 

বাইরবল জনগর্ কােণ  সরে জুরড় থেো িরেরি। এগুরলা এরটরেেস কােণ  শিরসরব বযবিার করা  াে, 

অেবা “বরলারিা থেশখ” থখলােও এগুরলা বযবিার িরি পারর। শকিারব থখলি িরব িার শনরেণ িনা 

“শকিারব” থসকিরন থেো িরেরি। 

িযিহাসরক   

থলসরনর থিরষ, বািব জীবরন এর বযবিার শনরে আরলাকপাি করুন। থেশিে ও থগাশলোরের থলসরনর থক্ষরত্র, এর প্ররোগ িরে, “আশে থিাট 

িরলও বড় শকিু কররি পাশর।” আপনার শিক্ষােীরের সরে কো বলুন, ঈশ্বর শকিারব থেশিেরক বযবিার করর বড় শকিু সাধন কররশিরলন, 

 শেও থস কে বেসী শিল। ঈশ্বর শকিারব শিক্ষােীরের বযবিার কররি পাররন িা শনরেও আলাপ করুন। 

ললাক সৃ্মসেচারণ   

প্রশি সপ্তারি বাইরবল থেরক উদ্ধ ৃশি বািব জীবরনর সরে োনানসই করর শনধণারর্ করা িরেরি। শকিু সেে শনরে আপনার শিক্ষােীরের বাইরবরলর 

লাইন েুখি কররি সািা য করুন। 

অ্যািাইনতমন্ট   

প্রশি সপ্তারি আপনার শিক্ষােীরের জনয োকরি অযাসাইনরেে থ ন িারা সপ্তািজুরড় থকারনা শকিু শনরে বযি োকরি পারর। আর এটাই 

কাশরকুলারের সবরিরে গুরুত্বপূর্ণ অংি! ঈশ্বর িান, আেরা পৃশেবীরি শুধু শুরনই  ারবা না, বরং থকারনা শকিু করর থেখারবা! শিক্ষােীরা িারিণ   া 

শিখরব িা িারের জীবরন কররবও এবং থসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। থ  সপ্তারি থকারনা থলসন োকরব না, থস সপ্তারি বাইরবল লাইন েুখি কররি 

বরল আপনার শিক্ষােীরের কপট বানারবন না। আেরা কপট বানারনার িুল কররি িাই না! িাই সাপ্তাশিক থলসরনর সরেই োকুন। 

ঈশ্বতরর সিএনএ   

এই থসকিরনর োধযরে আেরা ঈশ্বররর সম্পরকণ  জানরি পাশর,  া বাইরবরলর থলসরনর ওপর 

শিশত্ত করর থলখা। উোিরর্স্বরূপ, থেশিে ও থগাশলোরের থলসরন আেরা জানরি পাশর, ঈশ্বর 

িার পশরকল্টনা বািবােরন োনুষরক বযবিার কররন। 

ফান র্াইম! 

লগমি   

আপনার ক্লারসর খুবই জরুশর একটি অংি িরে থগেস। এর জনযই শিক্ষােীরা বারবার ক্লারস শফরর আসরব! কারর্ বাচ্চারা থগইে থখলরি খুব 

পিি করর, আর আপশন  শে প্রশি ক্লারস থখলার আরোজন কররি পাররন, আপশন থেখরি পাররবন প্রশি সপ্তারি শকিারব আপনার শিক্ষােীর 

সংখযা বৃশদ্ধ পাে। আপনার ক্লারস  ি শিক্ষােী োকরব, আপশন িিগুরলা জীবনরক বেরল শেরি পাররবন! 



আতলাচনা   

প্রশি সপ্তারির জনয আেরা আপনারক শেশে শিনটি করর িযারলশঞ্জং প্রশ্ন,  ারি করর আপনার শিক্ষােীরা আররা থবশি 

আরলািনাে অংি শনরি ইেুক িে। আর আরলািনা িাশলরে  াওোর সবণরত্তাে উপাে িরে, থকারনা উত্তর না থেো, শকন্তু 

িারেররক প্রশিটি প্ররশ্ন আরলািনাে অংিগ্রির্ করারনা। িারা  ি থবশি  ুশিিকণ  স্থাপন কররবন, আপনার কাজ িি 

সফল! িাই, শবিকণ  িলরি শেন এবং শিক্ষােীরের আসল েরনািাব থবাঝার থিষ্টা করুন। আেরা শিক্ষক-শিশক্ষকার বইরে 

উত্তর বরল শেরেশি, ফরল আরলািনা সোপ্ত িরল আপশন শনরজর েিােি থিোর করা সুর াগ পারবন। 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর   

এই কেণসূিীরি আররা আরি শিক্ষােীরের পৃষ্ঠা  া আপশন ক্লারসর কা ণক্রে শিরসরব বযবিার কররি পাররবন। শিশুরা রং কররি, িব্দ খুেঁজরি 

িারলাবারস, আর আেরা আিা কশর শিক্ষােীরের পৃষ্ঠা বযবিার করর আপশন ক্লাসরক আররা উপরিাগয বানারি পাররবন। এই থসকিরন, 

শিক্ষােীরের পৃষ্ঠার ৪ িরর আপশন ধাধার উত্তর খুেঁজরবন।  

লুকাতির পরীক্ষণ   

আপনার ক্লারসর িূড়ান্ত কা ণক্রে িরে একটি তবজ্ঞাশনক পরীক্ষর্, থ খারন আপশন সেী শিরসরব পারবন পাগলারট শবজ্ঞানী লুকাসরক! প্রশি 

সপ্তারি থস আপনারের থেরব নিুন তবজ্ঞাশনক পরীক্ষা  া আপশন ক্লারসর একটি কা ণক্রে শিরসরব িালারি পাররবন। আপশন িাই, শিশেওগুরলা 

শিক্ষােীরের সরে একসরে থেখরি পাররন, অেবা শনরজই আরগ থেরখ শনরি পাররন, িশবরি এই শিশক্ষকা লযাবররটশর থকাট পরর পরীক্ষা 

িালারেন।  

 
 
 
 
 
 
 
 

িতলাতো লেসখ লগইম   

আপনার ক্লারসর একটি ঐশেক কা ণক্রে িরে বাইরবরল বশর্ণি িশরত্ররের 

শনরে তিশর করা থগইে- “বরলারিা থেশখ” এটি একটি ঐশিিযবািী থখলা  া 

সেীরের সরে অেবা দুইজন শিক্ষােী এরক অরনযর শবরুরদ্ধ থখলরি পারর।  

১৩টি কােণ  প্রশি শিক্ষােীরের জনয একটি করর শপ্রে করুন। শিক্ষক বা 

শিশক্ষকার কারিও সব কােণ  একসরে োকরি িরব। এই থগইেটি থখলরল 

আপনার শিক্ষােীরা বাইরবরল বশর্ণি িশরত্রগুরলার সরে আররা থবশি পশরশিি 

িরে উঠরব।  

একটি কােণ  বা িি কাগজ িােঁ জ করর কােণ গুরলারক থসখারন স্থাপন করুন। 

থখলাটি িরে, শিক্ষক বা শিক্ষােীরের কারি থকান বাইরবল বযশিত্বটি ররেরি 

িা অনুোন করা। প্ররিযরকই একটি করর বাইরবল বযশিত্ব শনধণারর্ করুন এবং 

িা শনরজর সেীর কারি জাশনরে থগাপন রাখরি বলুন। 



বাইরবরলর িশরত্রগুরলার িাশরশত্রক শিন্নিাগুরলা লক্ষয করুন, িারের থিারখ রং, িুরলর রং, োশড় আরি শক থনই, টুশপ পররিা শকনা, িারের নাক 

ও কারনর আকৃশি, এবং িারা শক নারী না পুরুষ, িা সবই এর অন্তিুণ ি। প্রেে থখরলাোর একটি প্রশ্ন শেরে শুরু কররব, এবং শদ্িীে থখরলাোর 

শুধুোত্র “িযা” বা “না” শেরে িার উত্তর থেরব। প্রশিবার োত্র একটি প্রশ্ন করা  ারব। আপশন  খন একটি উত্তর পারবন, িখন আপনার কারি 

কােণ টি না োকরল থসটি শনিু করর রাখরি পাররন। উোিরর্স্বরূপ, আপশন  শে আপনার 

সেীরক শজজ্ঞাসা কররন, এটি শক নারী? আর আপনার সেী  শে উত্তর থেে “না”, 

িািরল আপশন সব নারী িশরত্রগুরলারক শনিু করর রাখরি পাররন। এিারব প্রশ্ন িলরি 

োকরব,  িক্ষর্ না প ণন্ত আপশন সঠিক িশরত্রটি উে াটন কররি না পাররিন! 

এই কেণসূিীরি ৩টি উশনট অন্তিুণ ি,  া শেরে ৯ োস ক্লাস িালারনা  ারব। এরি োকরব 

শিন থসট বাইরবল বযশিত্ব, বির থিরষ আপশন পারবন ৩৯ জন বাইরবল িশরত্র। 



 --[ লকি ১ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ১) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ১)   

অসুরশক্ষি প্রজাশির থকস 

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ১)  

কেক: এই গরে শনরেণ াষরের রক্ষা করার জনয শকিু নাে ও স্থান পশরবিণ ন করা িরেরি। 

পশু সুরক্ষা: থসফ িাবুণর পশু সুরক্ষা থকন্দ্র আেরা আপনার শক সািা য কররি পাশর আজ? 

থবড়াল নাশড়: নেস্কার, খুব িারলা, আপনারা শক এখনও আরিন। 

পশু সুরক্ষা: িযােঁ , আেরা এখনও আশি, বলুন আেরা আপনার কী সািা য কররি পাশর? 

থবড়াল নাশড়: আোর খুব শিন্তা িরে আোর সাো থবড়ালটা আবার থকাোে িরল থগরি। ওটা এি সুির থেখরি একটা 

থবড়াল, আোর েরন িরে ওটারক থকউ ধরর শনরে থগরি। আপনারের কারি থনই থিাহ্?  

পশু সুরক্ষা: আোরের কারি এখারন করেকটা থবড়াল আরি, শকন্তু থ েন আশে একটু আরগ থ  িদ্র েশিলা কল কররশিরলন িারক বললাে 

আোরের কারি থকারনা সাো থবড়াল থনই। 

থবড়াল নাশড়: অনয থকউ সাো থবড়াল খুেঁজরি কল কররশিল? 

পশু সুরক্ষা: িযােঁ , শিশন রাজ কুোরী নারে একটি সাো থবড়াল খুেঁজশিরলন।  

থবড়াল েশিলা: শক আি ণ! আোর িারান থবড়ালটার নাে রাজকুোর। িরেরিা ওরা দুজরন একসারে পাশলরেরি (িাশস)। 

পশু সুরক্ষা: শক আি ণ। আজকাল এই রকে প্রাে িরে। 

থবড়াল নাশড়: পশুরা এক সারে পাোরি? 

পশু সুরক্ষা: িযােঁ , থসই রকেই বলা থ রি পারর। 

থবড়াল নাশড়: এটা রসারলা গরের েরিা শুনারে। আোে এই থবপারর আর একটু বলুন। 

পশু সুরক্ষা: আোর কারি খবর আরি একটা থিরল কুকুর আর একটা থেরে কুকুর থক খুেঁরজ পাওো  ারে না। 

থবড়াল নাশড়: বুঝরি পারশি। 

পশু সুরক্ষা: এক থজাড়া টিো পাশখ, এক থজাড়া সাপ, এক থজাড়া থজব্রা...আরও বলব? 

থবড়াল নাশড়: বরলন শক, শক আি ণ! শক জাশন ওরা থকাোে  ারে। 

পশু সুরক্ষা: আশে শুরনশি শকিু পশু বুরড়া পাগল থলাকটা থ  শবিাল সৃ্মশিিম্ভটা বানারে থসইখারন ররেরি।  

থবড়াল নাশড়: আপনার শক েরন িে আোর রাজকুোরীও ওখারন োকরব? 

পশু সুরক্ষা: আোর েরন িে না, আশে ওখারন োরঝ োরঝ শগরে থেশখ ওখারন থকারনা রািার পশু আরি শকনা, শকন্তু আশে থকারনা প্রার্ী থক 

থেখরি পাইশন। আশে ওখারন অরনক পশুর শিহ্ন থেরখশি ওখারন শকন্তু থকারনা পশু থক থেখরি পাইশন।  

থবড়াল নাশড়: ঠিক আরি, আোর থবড়াল থক থেখরি থপরল, আোে কল কররবন শক? 



পশু সুরক্ষা: শনিই। আবার পরর থেখা িরব। 

থবড়াল নাশড়: নেস্কার। 

 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ১)  

ক্লারস আনুন: করাি বা িািুশড় 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ১)  

 

বাইরবরলর আরারাি পািাড়, িুররস্কর পূবণ প্রারন্ত উপশস্থি, এটি উচ্চিাে 5,000 

শেটার। িুরস্ক, আরেণশনো, আজারবাইজান এবং ইরারনর েরধয োউে আরারাি একটি 

কুোদ্রীপরেে সৃশষ্ট করর। 

 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ১)  

থগাপন কো: সেি পশুর পারের শিহ্ন একই শেরক  ারে। িশবরি থেখারনা পারের িাপ িাশির, গশরলার, 

থজব্রা, রারটল থেক, কুশের, আোেণ িাকণ , শজরাফ। 

 

  

ককি িোধান! (কেিন ১) 

িাইতিতলর গল্প (ললিন ১)  

লনায়া আর আকট  

িাইতিতলর লথতক: লেতনসিি 6-9 

ঈশ্বর েনুষ সৃশষ্ট করার পর, সেরের সারে োনুষ ধূিণ  িরি োরক। িারা খারাপ কাজ কররি শুরু করর। ঈশ্বর শুধু 

একজন থক থেখরি পান থ  সঠিক কাজ করশিল, থনাো। ঈশ্বর থনাো থক একটা আকণ  বা বড় থনৌকা বানারি 

বরলন। ঈশ্বর থনাো থক বরলন থেন থনৌকা কি বড় বানারি িরব, কারর্ থনৌকারি পৃশেবীর শকিু ধররনর পশু 

রাখরি িরব।  শেও প্রশেবীরি কখনও বৃশষ্ট পররশন থনাো ঈশ্বররর কো থিারন। অবরিরষ থসই শেন আরস  খন 

ঈশ্বর থনাো থক বরলন িার পশরবার ও শকিু পশু থক শনরে থনৌকাে উঠরি। িারপর বৃশষ্ট পররি শুরু করর, ঈশ্বর 

প্রবল বৃশষ্ট করান, পৃশেবী জরল থিরস  াে। 40 শেন ক্রোগি বৃশষ্ট পরর পুররা পৃশেবী জরল েুরব  াে।  



পৃশেবী 150 শেন জরল েুরব োরক। িারপর ঈশ্বর পৃশেবীরি িাওো পাঠান জল শুকারনার জনয। থনাো পাশখ উড়ারি থেরক থেখার জনয জল 

কিটা শুশকরি শকন্তু পাশখরা বারবার থফরি আসরি োরক। অবরিরষ একটা পােরা অশলি এর পািা আরন। থনাো আররা সাি শেন অরপক্ষা 

করর িারপর আবার থসই পােরা উড়াে। এই বার আর পােরাটা শফরর আরস না। থনাো  খন থনৌকার েরজা থখারল োটি শুকরনা শিল। ঈশ্বর 

থনাো থক পুশুরের েুি করর শেরি বরলন। থনাো ঈশ্বর থক বশল অপণর্ করর। বশলর গন্ধ নারক  াওোর পর ঈশ্বর শস্থর কররন শিশন আর কখরনা 

প্রশেবীর সব শকিু জল শেরে ধ্বংস কররবন না। শিশন থনাো থক িােঁ র প্রশিজ্ঞা সম্পরকণ  বরলন, িার লক্ষর্ আজও থেখা  াে। রােধরু্ ঈশ্বররর 

পৃশেবীর সেি জীব থক থেওো প্রশিজ্ঞার প্রশিক।   

িযিহাসরক (ললিন ১)   

আশে িারপারির েরির েরধযও ধাশেণক িরি পাশর 

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ১)  

"অিএব ঈশ্বররর পূর্ণ অস্ত্রিস্ত্র পর,  ারি  খন পারপর শেন আরস, িুশে থিাোর জশেরি োেঁ শড়রে োকরি পার..." ইশফষীে 6:13 

 অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ১)   

আপনার িারপারি আর থকউ  খন ঈশ্বর থক থেরন িরলন না িখন ঈশ্বররর কো শুরন িলা কঠিন িরি পারর। আপশন  া জারনন ঠিক থসটা 

করার জনয সুর াগ সন্ধান করুন  া সাধারর্ি করা িে না। উোিরর্:  শে থকউ শিসারব িুল করর থবশি টাকা থফরি শেরে োরক িারক বারশি 

টাকা থফরি শেন। 

 

ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ১)  

ঈশ্বর ধাশেণকিা িান এবং আনুগিয থক পুরষ্কার থেন। 

 ফান র্াইম! (ললিন ১) 

লগইম (ললিন ১)   

থনাোর আকণ  

িাত্ররা থগাল করর বরস। প্রেে জন “A” শেরে একটি পশুর নাে েরন েরন থিরব, 10 অবশে গুনরব। শেিীে জন “A” শেরে অনয একটি পশুর 

নাে িারব, আর থগানা শুরু করর, িারপর জন অনয একটা “A” শেরে জন্তুর নাে িারব।  শে থস সেে সীোর েরধয না িাবরি পারর িারক 

থগাল থেরক থবশররে থ রি িরব, আর পররর জন “B” শেরে নাে থিরব থগানা শুরু করর। থখলা িলরি োরক  িক্ষর্ না “B” শেরে আর 

থকারনা নাে না েরন পরর, িারক িখন থগাল থেরক থবশররে থ রি িে। পররর জন থেরক “C” শেরে নাে েরন কররি শুরু কররব।  

    

আতলাচনা (ললিন ১)  

(বড় িাত্ররের জনয) 

1.রকন ঈশ্বররর শনরেণ িাবলী অনুসরর্ করা এি কঠিন? ঈশ্বর আোরের শকিু করার জনয বলরল শিশন শক সশিযই আোরের 

থেরক এটা আিা কররন? 

িযােঁ , ঈশ্বর আিা কররন থ  শিশন  া কররি বরলরিন সবাই িাই কররব। শিশন আোরেররক িােঁ র িশি এবং িােঁ র সািা য 

শেরেরিন  ারি আোরের একা কাজ না কররি িে। ঈশ্বররর আইন ও শনরেণ িাবলী ক্রোগি আোরেররক খ্রীরষ্টর শেরক শনরে  াে। এই নিুন 

আইনটি থকবল ঈশ্বর ও আোরের প্রশিরবিীরেররক িালবাসরি বরল, এবং ঈশ্বররর আজ্ঞা পালন করা িালবাসার পাশ্বণ প্রশিশক্রো। (ররাোনস্ 8: 

5-6, গালািীে 3: 21-25, থরােীে 7: 7-25) 



2. থকন ঈশ্বর খারাপ শজশনস  টরি থেন? খারাপ শজশনস  টা সরত্তও শক সব শকিু ঈশ্বররর শনেন্ত্ররর্ োরক? 

শিশন োনুষরক পিি করার ক্ষেিা শেরেরিন, এেনশক পাপ থবরি থনওোর ক্ষেিার ক্ষেিাও শেরেরিন। িােঁ র খারাপ শজশনস িারলা শজশনরস 

বেলারনার আি ণ ক্ষেিা আরি। খারাপ অবস্থাে আোর কাজ িল ঈশ্বররর প্রশি শবশ্বি োকা থ েন ইরোব শিরলন  খন শিশন বরলশিরলন, 

"আেরা শক ঈশ্বররর কাি থেরক িারলা গ্রির্ কররবা, আর কষ্ট নে?" ইরোব 2:10 

3. কীিারব আশে জানব আশে  া শুনশি থসটা ঈশ্বররর কণ্ঠস্বর শক না? 

ঈশ্বর গুরুজরনর োধযরে কো বরলন: বাবা ো, ধেণগুরু এবং শিক্ষক। বাইরবরল ঈশ্বর অরনক িারব কো বরলন: েৃদু শফস্ শফস্ (1 শকং 19:12), 

একজন থলারকর োধযরে (এক্সশেউস 33:11) দূিরের োধযরে, স্বগণদূিরের োধযরে, স্বরে, উজ্জ্বল আরলা শেরে, প্রিুর অরলৌশকক শিহ্ন শেরে, 

থঝাপ, বজ্রধ্বশন, শবদুযি এবং বােয ন্ত্র বাশজরে। এিাড়াও, শিশন িােঁ র িব্দ োধযরে আপনার সারে কো বলরবন। আপশন  ি থবশি বাইরবল 

পড়রবন িি প্রশিশেরনর কারজ বাইরবরলর প্ররোগ থেখরি পারবন।) শকিারব আশে ঈশ্বররর কণ্ঠস্বর শিনব? "আোর থেষ আোর কন্ঠস্বর জারন 

এবং আোর অনুসরর্ করর।" (জন 10:26) আপশন  শে ঈশ্বর না জারনন িরব আপশন পরােিণ এবং শুরিো এবং স্বে থেরক শনজস্ব কন্ঠস্বর 

আলাো কররি পাররবন না। 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ১)   

 

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ১)  

পানীরের েরধয শকসশেস 

সাো থসাো পানীরের েরধয একটা শকসশেস থফরল শেন এবং থসটা েুরব থ রি থেখুন, বুেবুে উপরর এরস থিরস োকরব থসটা থেখুন, এবার 

কুশড়টা শকসশেস থফরল থেখুন শক িে। 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ২ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ২) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ২)  

ইউএফও থেখার থকস। (অজানা উড়ন্ত বস্তু) 

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ২)  

ইন্সরপক্টর: [েরজাে থটাকা শেল] 

পান্থিালার োশলক: আসুন 

ইন্সরপক্টর: নেস্কার, আশে শেউশনশসপাল িসশপটাশলটি কশেিন থেরক এরসশি। 

পান্থিালার োশলক: শক সািা য কররি পাশর আপনারক? 

ইন্সরপক্টর: আশে একটি শবরিষ অনুররাধ শনরে িিররর প্রশিটি থিারটল পশরেিণন করশি। 

পান্থিালার োশলক: িযােঁ  আশে শুরনশি। 

ইন্সরপক্টর: সাম্প্রশিক জনসংখযা গর্না থ াষর্ার জনয আেরা অনুররাধ কররবা থ  আপশন আপনার সেি  র খাশল রাখুন অশধবাসীরের িাড়া 

থেওোর জনয। 

পান্থিালার োশলক: আোরের থিারটল থিাট; আোর কারি শুধু েিটা  র আরি আর শপিরনর আিাবলটা। 

ইন্সরপক্টর: আপশন শক েিটি  রই শেরি পাররবন? 

পান্থিালার োশলক: িযােঁ  শনিেই, শকন্তু একটা  র আপশন থেরােি কররি বরলশিরলন। 

ইন্সরপক্টর: থেরােি থিষ কররি থপরররিন শক? 

পান্থিালার োশলক: না আপনারক থেরখ থ রি বলার আরগ আোরক থিষ প ণারের কাজ থিষ িওোর জনয একটু অরপক্ষা কররি িশেল। 

ইন্সরপক্টর: বুরঝশি। আোর কারি অশধকার আরি আপনারক শুধু জনসংখযা গর্নার সেরে এই  রটাও িাড়া থেওোর অনুেশি থেওোর। আপশন 

শনরাপত্তা উরদ্গ সংরিাধন করররিন? 

পান্থিালার োশলক: আশে, আশে শনরাপত্তা উরদ্গ সংরিাধন কররশি। 

ইন্সরপক্টর: ঠিক আরি, িলুন থেশখ। 

পান্থিালার োশলক: আসুন। 

ইন্সরপক্টর: [িারশেক থেখরি থেখরি] ঠিক আরি, িাড়া শেরি শুরু করুন। 

পান্থিালার োশলক: এটা এি সিজ শিল আোর েরন িে আোর আপনারক শেরে আিাবলটাও পশরেিণন করান উশিি, িার পর আশে ওটাও 

িাড়ারি শেরে থেরবা। 

ইন্সরপক্টর: অিযাবিযকীে জরুরী অবস্থা না িওো প ণন্ত আিাবল শুধুোত্র প্রার্ীরের রাখার জনযই বযবিার করা িে। 

পান্থিালার োশলক: আশে েজা করশিলাে, আপশন শিন্তা কররবন না। আশে িরে পশরশস্থশি িাড়া আিাবরল কাওরক োকরি বলব না।  



 

িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ২) 

 

ক্লারস আনুন: বাচ্চারের কম্বল, ি বা খড় 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ২) 

 

েয িািণ  অফ থনটিশিটি থবেরলরিরের একটি বযারসশলকা, পারলশিরনর 

ওরেি বযাঙ্ক এ অবশস্থি। এটি থ  গুিাটি   ীশু খ্রীরষ্টর জন্মস্থান বরল 

শিশহ্নি িার উপর অবশস্থি। ক অরেণােক্স, থরাোন কযােশলক, আরেণশনোন 

এরপারিাশলক এবং শসশরোর অশেণ েক্স শগজণ ার কিৃণ পরক্ষর দ্ারা থ ৌেিারব পশরিাশলি। এই িারটি ঐশিিয সাইটটির েঠ সম্প্রোে বজাে রারখ। 

ফলস্বরূপ, সন্নযাসী প্রশিক্ষর্ােীরের েরধয অরনযর প্রােণনা, থলাক এেনশক পশরষ্কাররর 

োশেত্বগুশল এবং থেরঝর জারেগা শনরেও ঝারেলা সৃশষ্ট িে োরঝ োরঝই। পারলশিরনর 

পুশলি থক িাশন্ত ও িৃঙ্খলা শফশররে আনরি োকা িে। প ণটকরের স্বাগি জানান িে। 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ২) 

 

থগাপন কো: রারির আকাি স্বগণ দ্ার খুলরি। পরীরা থকারনা থ াষর্া কররি িরলরি। 

 

 

ককি িোধান! (কেিন ২) 

িাইতিতলর গল্প (ললিন ২)   

যীশু খ্রীষ্ট এর েন্ম 

িাইতিল লথতক: মযাথু 1:18-2:15, লূক 2:1-20 

থেশর আর থজারসফ থক জনসংখযা গর্নার জনয থবরেলরিরে থরশজিার কররি থ রি িরেশিল। িারের 

অরনকটা পে থ রি িরেশিল আর থেশর গিণ বিী শিল। িােঁ র পরক্ষ িােঁ টা কষ্টকর শিল িাই থস গাধার শপরঠ িরড় 

আরস। িারা  খন থবরেলরিে থপৌেঁশিল থেশর বুঝরি থপররশিল শিশুর জন্ম থনওোর সেে িে থগরি। থজারসফ 

সব জােগাে োকার জােগা থখােঁ রজ। শকন্তু এি থলাক জন সংখযা গর্নার জনয এরসশিল থ  োকার থকারনা জােগা 

শিল না। অবরিরষ একজন পান্থিালার োশলক বরল িারা আিাবল োকরি পারর পশুরের সারে। থেশর এবং 

থজারসফ কৃিজ্ঞ শিল; অন্তি আিাবলটা গরে এবং শুষ্ক শিল। থসই রারি  ীশু আিাবরল জন্মগ্রির্ কররন। 

িােঁ রক একটি শবিানাে থিাোন িে। 

অরনক দূরর শকিু রাজা শিল  ারের েযাশজ বলা িি। িারা আকারি একটা নিুন িারা থেরখ বুঝরি পারর রাজার রাজার জন্ম িরেরি। েযাশজ 

শিশু  ীশু থক উপিার শেরি িান, িাই িারা অনুসরর্ করর িারা  াত্রা শুরু করর। রাজা থিররাে শুনরি পাে েযাশজরা নিুন শিশু রাজা থক 

খুেঁজারে। িার খুব শিংসা িে আর  ীশু থক থস থেরর থফলরি িাে। রাজা থিররাে থগাপরন েযাশজরের িার সারে থেখা  কররি বরল। থস বরল এ 



জানরি িাে  ীশু থকাোে আরিন,  ারি শিশন  ীশুর আরাধনা কররি পাররন।   ীশু থক খুেঁরজ পাওোর পর েযাশজরের কো শিল থিররাে থক 

শগরে বলা  ীশু থকাোে আরিন।  েযাশজরা   ীশু থক খুেঁরজ পাওোর পর িারা  ীশু থক ফ্রাশঙ্করন্সন্স, থসানা ও গন্ধরস উপিার থেন। বাশড় থফরার 

পরে িারা অনয রািা ধরর কারর্ িারা জানি রাজা থিররাে  ীশু আরাধনা নে ক্ষশি কররি িাইশিল। 
 

িযিহাসরক (ললিন ২)  

আশে আোর জীবরন  ীশুর জনয জােগা করর থনব। 

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ২)  

"আশে এখারন! আশে েরজাে োেঁ শড়রে কড়া নাশড়।  শে থকউ আোর কণ্ঠস্বর থিারন এবং েরজা খুরল থেে, আশে শিিরর  াই এবং িার সারে 

খাবার খাই, আর থস আোর সারে খাবার খাে।" থররিরলিন 3:20 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ২)  

 ীশুরক আপনার জীবরন আসরি বলুন এবং আপনার বস িরি শেন। ঈশ্বররর কারি স্বীকার করুন থ  আপশন শনরজ  রেষ্ট িাল িরি পাররন না 

এবং আপনার পশরত্রারর্র উপিাররর প্ররোজন। আপশন  শে ইশিেরধযই একজন খৃিান িন এবং েরন রাখরবন আপশন কখন এবং থকাোে প্রােণনা 

করররিন, এই শবষরে একজন বনু্ধরক বলুন। আপনার বনু্ধরক শজজ্ঞাসা করুন িারাও প্রােণনা কররি আপনার সািা য িান শকনা এবং এবং  ীশুরক 

িারের জীবরনও আসরি বলরি। 

 

ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ২)  

ঈশ্বর থক পৃশেবীরি খুেঁরজ পাওো  াে শকন্তু আপশন থ খারন আিা কররন থসখারন নে। 

 ফান র্াইম! (ললিন ২) 

লগম (ললিন ২)   

শুনুন এবং পাস করুন 

িাত্ররা থগাল করর োেঁ ড়াে, শকন্তু পারির জরনর শপরঠর শেরক েুখ করর। দুরটা বা শিনরট িারত্রর িারি শকিু কাগজ শেন। িারের বলুন  ি 

িাড়ািাশড় সম্ভব অনযরের কাগজ পাস কররি শকন্তু িার সারে সারে িারের শিক্ষরকর শনরেণ রির পালন থকা কররি িরব। 

উোিরর্, শিক্ষক বরলন, “োন কােঁ রধর ওপর শেরে – পাস”। িাত্ররা শুধু োন কােঁ রধর উপর শেরেই পাস কররি পাররব। িারা থসটা কররি োরক 

 িক্ষর্ না পররর আরেি থেওো িে। থ েন ধরুন, আপশন বরলন আররা িাড়ািাশড়, আসরি, উরল্টা শেরক ইিযাশে। আর কাগজ থেওোর ধরর্ 

ও পাল্টান: পারের শনরি শেরে, বােঁ শেরকর িারের থিালা শেরে। োোর উপর শেরে। 

 

আতলাচনা (ললিন ২)  

(বড় িাত্ররের জনয) 

       1.  ীশু শক আোর বনু্ধরের েি িরবন? আর  ীশু আপনার জীবন থপরল শক কররিন? 

প্রশিটি বাচ্চা এই প্ররশ্নর উত্তর আলাো আলাো থেরব, এবং পশবত্র আত্মা থক থ  িাত্ররের সম্পকণ  ও কাজ এখনও ঠিক 

জােগাে থনই িারের শবরবক ঠিক জােগাে আনার জনয শবশ্বাস করা  াে।  শে ঈশ্বর কারুর সারে পাল্টারনা সম্পরকণ  

কো বরলন, থসই েলরক প্রােণনা কররি থনিৃত্ব করুন আর ঈশ্বররর আশিবণাে িান  ারি িারের প্রােণনা িশিিালী িে 

এবং িারা পাল্টারি পারর।  সাে 1:1, কশরন্থীে 15: 33-34; ইশফষীে 4: 17-32; 2 টিরোশে 2:22; জন 1: 6-13; থরাোনস্ 10: 9-13 

2.রকন সবাইই  ীশুর ওপর শবশ্বাস রারখন না?  



আোরের পারপর অনুিাপ আত্মশনেন্ত্ররর্র সব থেরক িাল উপাে। এটা আোরের শনরজর েৃিুয থক উৎসাশিি না করার একোত্র 

উপাে। স্বগণ এর জনয  রেষ্ট িাল িওোর থিষ্টা করা থিরড় থেওো এবং এবং ধাশেণকিার খ্রীরষ্টর উপিার গ্রিরর্র জনয িাই নম্রিা 

এবং অরনক োনুষ িার জনয প্রস্তুি নন। জন 1: 6-13; থরাোনস্ 10: 9-13 

 

        3.স্বরগণ এেন কী েিান আরি? 

স্বগণ োরন ঈশ্বররর সারে অনন্তকাল কাটান। আপনার পিরির শজশনসগুশল শক? থকান শজশনস থপরল আপনার িাল লারগ? থসই শজশনস 

থকন এি িাল িার সম্পরকণ  আরলািনা করুন। এখন, আপনার সব শপ্রে শজশনরসর েরধয, থকানটি ঈশ্বর সরাসশর তিশর করররিন? থকান 

শজশনসটা িার তিশর করা শকিুর অনুকরর্ (র েন ইোরনণট সম্প্রোরের সারে সং ুি োকার আোরের ইো কশপ করর - থ টি ঈশ্বর তিশর 

কররন) ঈশ্বর  শে োত্র 7 শেরন আেরা  া শকিু িারলাবাশস থস সব তিশর কররন; আপশন শক কেনা কররি পাররন থ  পৃশেবীর থেষ্ঠ শেরনর 

িুলনাে িােঁ র সরে অনন্তকাল কি শবস্মেকর িরব? স্বগণ একটি পাপ, অশ্রু এবং বযো িাড়া জােগা এবং এখারন পশরবাররর েি ঈশ্বররর 

সারে  শনষ্ঠ িরি পাররবন। জন 14: 1-3; কলসীে 3: 1-2; থররিরলিন 21:1-22:6 

 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ২)   

 

 

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ২)   

সূ ণ শড় 

কােণ রবােণ  একটি  শড়র আকাররর কাটুন আর আর একটা টুকররা কােঁ টার েরিা কাটুন। দুরটা একসারে থটপ শেরে সান োরেরলর েরিা করর 

লাগান। আপনার কবশজরি সুরিা শেরে লাগান। সূর ণর আরলাে সানোরেল থেরখ সেে শনধণারর্ করার থিষ্টা করুন, আর েজা করুন।  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ৩ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ৩) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ৩)  

উচ্চ থেশসরবরলর থকস                                                                         

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ৩)  

পুশলি: ইন্সরপক্টর আসার জনয ধনযবাে। এটি একবার থেখুন আর বলুন আপনার শক েরন। 

ইন্সরপক্টর: শনিেই। থকান অসুশবধা থনই। এটা শক? 

পুশলি: এই থেওোলটা থেখরিন? 

ইন্সরপক্টর: িযােঁ , এই থেওোল থিা শবিাল। এর থিির পুররা একটা বাশড় বানারনা আরি।  

পুশলি: িযােঁ , আশে জানরি িাই এখারন শক িরেশিল। এটা শক করর িে। 

ইন্সরপক্টর: আশেও। থেওোরলর শেজাইন পাকারপাি, থ েন আশে অরনক অনয িিরর থেরখশি। 

পুশিল: আপশন শক এর আরগ এইরকে শেজাইরনর থেওোল থিরঙ পড়রি? 

ইন্সরপক্টর: এই রকে থেওোল শুধুোত্র খুব থজারর িূশেকম্পর সেে িারে।  

পুশলি:  খন এই থেওোলটা িারে িখন থকারনা িূশেকম্প শিল না। 

ইন্সরপক্টর: িূশেকরম্পর আশে শুধু থেওোরল ফাটল ধররি থেরখশি এই িারব পুররা থেওোল থিরঙ পড়রি নে। 

পুশলি: আশেও থসটাই িাবশিলাে। 

ইন্সরপক্টর: থেওোল টা উত্তর শেরক পরর, না থকবল উত্তর থেওোলটা? 

পুশলি: আসুন শনরজই থেখুন। 

ইন্সরপক্টর: ওি, এটা অিাবনীে। পুব শেরকর থেওোল পুব শেরক পরর। সব থেওোল শক এই রকে পুররা  াে না থেরখ শকিু থবাঝার উপাে 

আরি। 

পুশলি: পুররা পরর  াে। 

ইন্সরপক্টর: বাহ্ কারর্ আিাজ করা  ারে শক? 

পুশলি: শকিু গুজব থিানা  ারে, শকন্তু থকান সাক্ষী থনই। 

ইন্সরপক্টর: এটা একটা বড় িির শিল, আর থেরখ েরন িরে ধনীও. থকারনা সাক্ষী থনই থকন? 

পুশলি: সবাই িরল থগরি। থকারনা োনুষ থবেঁরি থনই, থসানা, রুপা শকিুই থনই। 

ইন্সরপক্টর: আশে কখরনা এইরকে শকিু থেশখশন। 

পুশলি: ইন্সরপক্টর আসার জনয আপনারক ধনযবাে। আোে সের েপ্তর শফরর থ রি িরব, আপশন আপনার কাজ করুন। 

ইন্সরপক্টর: আশে  া শকিু পাব িার একটা কশপ আপনারক পাঠিরে থেব। 



পুশলি: ধনযবাে। আোর কাজ িাড়ািাশড় থিষ িরে  ারব, আোরক আই পাঠারনা িরে। থসখারন একটা থিাট তসরনযর েল আোরের আক্রের্ 

করার থিষ্টা কররি। আেরা িারের একবার িাশররেশি, শকন্তু েরন িরে িারা আবার আক্রের্ কররি থিষ্টা। 

ইন্সরপক্টর: ঠিক আরি। আশে জানালা থেরক থঝালা লাল সুরিা িা থেখরি  াশে। 

পুশলি: থবি পরর আোর থেখা িরব। 

 

 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ৩) 

 

ক্লারস আনুন: ইট, িনণ বা বােঁ শি 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ৩)  
 

আরনণি থসশলন এবং প্রত্নিাশত্ত্বক সোজ "েেরি ওশররেে-রগরসলসািফট" প্রািীন থজশররকা 

ধ্বংসাবরিরষর এই সাইট খনন কররন এবং থেরখন থেওোল গুরলা বাইররর শেরক পরর আরি।  

 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ৩) 

 
 

থগাপন কো: রাে িাগরলর শিরঙর েরিা দুরটা িনণ  া তসনযরা থজারর আওোজ কররি বা থজারর কো বলরি বযবিার করি। 

 

 

লকি িমাধান! (ললিন ৩) 

িাইতিতলর গল্প (ললিন ৩)  

লেসরতকাতে যশুয়া  

িাইতিল লথতক:  শুো 5: 13-6: 27 

 শুো এবং িার থসনাবাশিনী থজশররকা ঈশ্বররর পাঠারনা একজন পশর থেখা থেে আর িারক বরল থস  শুো থক 

থজশররকা শেরেন।  শে  শুো ঈশ্বররর কো থিারন িািরল থজশররকার পিন িরব এবং  শুো ঈশ্বররর িে এটি 

পশবত্র কররি পাররব।  শুো পুররাপুশর ঈশ্বররর শনরেণ িাবলীর অনুসরর্ কররশিল  শেও এই ধরর্ িার আরগর সেি 

সােশরক আক্রেরর্র ধররর্র থেরক শিন্ন শিল। প্রেে শেন  শুো সািজন ধেণরাজ থক বরলন এক এক করর আর্কণ  

অফ েয থকারিনযাে এর সােরন রাে িাগরলর শিং গুরলা শনরে থ রি ও িিররর থেওোরলর িার শেরক একবার 

 ুররি আর্কণ । শদ্িীে শেন িারা একই শজশনস কররন, থকউ একটুও আওোজ না করর। িারা এই কাজ সাি শেন 

করর। সাি শেরনর শেন িারর সিররর িারপারি সাি বার  রর।  খন ধেণ রাজারা িনণ বজাে তসনযরা শবজে থ াষর্া করর শিৎকার করর আর 



থজশররকার থেওোল থিরঙ  াে। তসনযরা থেৌরড় িিরর  ুরক িির েখল করর থনে, িারা সেি থসানা, রুপা আর থব্রাঞ্জ ইশ্বররর থকাষাগাররর 

জনয আলাো করর। িিররর আর সন শকিু িারা থসশেন নষ্ট করর থেে, রািাব আর িার পশরবার িাড়া। রািাব  শুো থক আর িার তসনয থক 

সািা য কররশিল িির েখল করারি িাই িার পশরবার থক থিরড় থেওো িে। 

িযিহাসরক (ললিন ৩)   

আশে ঈশ্বররর কো থেরন িলব কারর্ এটা সব সেে কাজ করর। 

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ৩)  

"শিশন উত্তর শেরেশিরলন," ধনয থসই থলাক,  ােঁ রা ঈশ্বররর বাকয থিারন ও িা পালন করর। "লূক 11:28 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ৩)  

ঈশ্বর আোরের শনরেণ ি থেন  া আোরের  ুদ্ধ শজিরি সািা য করর। শিশন বরলরিন, “বাবা োর কো থেরন িলরি।“এই সপ্তারি িারলা করর ো 

বাবর প্রশিটি কো শুরনা, সারে সারে, পররর জনয অরপক্ষা না করর। থিাোর েরন িরি পারর কো থিানা সিজ নে, ঠিক থ েন  শুোর েরন 

িরেশিল, শকন্তু কো থিানার অরনক লাি আরি।   

 

 ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ৩)  

থলারক  খন ঈশ্বররর অনুগি িে িখন ঈশ্বর িারের িরে লড়াই কররন। 

 ফান র্াইম! (ললিন ৩) 

লগইম (ললিন ৩)  

গরে আলু  

বাচ্চারের থগাল করর োেঁ ড় করান বা বসরি বলুন। িারা থকারনা একটা িালকা বস্তু কযাি কররব বা পাস কররব গারনর সারে সারে (বড় েরলর 

জনয একাশধক বস্তু বযবিার কররি পাররন) । গান বন্ধ িওোর সেে  ার িারি শজশনস োকরব থস থবশররে  ারব।  

 

আতলাচনা (ললিন ৩)  

(বড় িাত্ররের জনয) 

1.শক িরব  শে আশে থকারনা গুরুির িুল কশর? থকান বড় িুল বা পারপর কো আপশন সাম্প্রশিক শুরনরিন? শক িরব 

 শে আপশন থসই বড় িুল আপনার শনরজর জীবরন করর োরকন?  খন  ীশু োরা  ান শিশন ইশ্বররর পারপর শবরূরধয 

নযারের ইো পূরর্ কররন, আশে জন 1:7-9 আপনারের বলশিল আপনারের পাপ লুশকরে না থররখ স্বীকার করুন  ারি 

পারপর ক্ষো িে। 

2.আশে কখন বস িব? ঈশ্বর শকিারব থনিা বানান। 

আপনার বাচ্চারের কিগুশল বস আরি বলরি বলুন থ েন ো বাবা, শিক্ষক, থকাি আর ধেণগুরু। বস িরি একটা জােগা শনবণািন করুন 

থ খারন আপশন থবানা থকারনা বাধাে থসবা কররি পাররবন।   

3.আেরা শক িারব জাশন কখন শেেযা বলরি িরব। থিাট শেেযা গুরলা শক গুরুত্বপূর্ণ নে আর বড় শেেযা গুরলা গুরুত্বপূর্ণ। 

 ারের শবশ্বাস আরি ঈশ্বর িারের পুরসৃ্কি কররন। রািারবর থক্ষরত্র, থস িার থেরির থলারকর থ  শেেযাটা বরলশিল থসটা অরনক বড় শিল, 

শকন্তু িার এটাই ঈশ্বর থক শবশ্বাস করর প্রেে কাজ শিল, ক=শনরজর থলাকরের ও ধেণ থক অোনয করা। ঈশ্বর ও আরসপারি থলারকর সব 

থেরক শপ্রে শজশনস শক িা খুেঁজুন এবং থসটাই করুন।     



 

সশক্ষাথী পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ৩)   

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ৩)  

িাসোন  

একটি পারত্র সাোনয জল শেরে থফরল শেন িারি। থলখা গুরলা ওপরর থিরস উঠরব। এগুরলা কযাশের উপর শপ্রে করর লাগারনা জলররাধী কাশল 

শেরে শকন্তু কযাশের বাইররর অংি জলররাধী নে। 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ যকস ४ ]-- 
 িূত্র! (ললিন ৪) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ४)  

 

শবপুল খরুি বযশির থকস।  

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ४)  

বযশিগি অনুসন্ধানকারী: আপশন থেরকরিন আর আশে এরসশি, ঠিক থ েন আোর কারেণ  থলখা আরি, আশে আপনার 

জনয শক কররি পাশর? 

শুকর পালক: আোর একজন কেী থক খুেঁরজ পাওো  ারে না, আর আোর েরন িরে িার িাশররে  াওোটা একটু 

অসািাশবক।  

বযশিগি অনুসন্ধানকারী:  খন আপশন িারক থিষ থেরখশিল িারক থেরখ শক েরন িরেশিল। 

শুকর পালক: ক্লান্ত আর একটু কু্ষোিণ । 

বযশিগি অনুসন্ধানকারী: থস শক কাজ করর? 

শুকর পালক: থস আোর শুকররের খাবার খাওোি। 

বযশিগি অনুসন্ধানকারী: থস আপনার শুকররের খাবার খাওোি? 

শুকর পালক: থস খুব িারলা কাজ কররি, আশে িারক থফরি িাই। থস অনযরের েরিা শুকররর খাবার িুশর করি না। 

বযশিগি অনুসন্ধানকারী: আপশন শকপরট। আোর অনয একটা কাজ আরি আোর কারি আপনার কেী থখােঁ জার েরিা সেে থনই শকন্তু আর 

একজন অনুসন্ধানকারী আরি থ  আপনার জনয এই কাজ কররব। 

শুকর পালক: আপশন অনয শক অনুসন্ধান কাজ কররিন? 

বযশিগি অনুসন্ধানকারী: সাম্প্রশিক থ  থিরলটি িাশররে থগরি, থসই থিরল শকিুশেন আরগ িিরর এরসরি থবি শকিু টাকার েরল শনরে। 

শুকর পালক: থস শক বড় থলাক শিল? 

বযশিগি অনুসন্ধানকারী: থস  খন এখারন এরসশিল থস বড় থলাক শিল। শকন্তু আশে জাশন না থস এখনও বড়রলাক শকনা। থস ইশিেরধয পাটিণ  

করর অরনক টাকা খরি করররি। 

শুকর পালক: থবি আশে থিাখ থখালা রাখরবা  শে থিরলটিরক থেখরি পাই আপনারক জনাব।  

বযশিগি অনুসন্ধানকারী: এই শুরোররর ফারেণ আপশন ধনী উত্তরাশধকারী খুেঁজরবন? থস থকন এই ফারেণ আসরব? 

শুকর পালক: আশে জাশন না। আপশন শক আোর কেী থক খুেঁজরবন? 

বযশিগি অনুসন্ধানকারী: আশে থিাখ থখালা রাখরবা  শে আপনার কেী থক থেখরি পাই আপনারক জনাব। এই থক্ষরত্র থেখা  াে িারা অনয 

জােগাে কাজ থপরে থগরি। 



 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ४)  

ক্লারস আনুন: িরা ওোরলট বা পরেসা। 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ४) 

 

শুকর থক খাবার খাওোন থক সব থেরক গশিণ ি কারজর েরধয একটি বরল োনা 

িে। এই বাচ্চাটা খারাপ িরে  াওো খাবার শুকররক খাওোরি। 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ४) 

 

থগাপন কো: শুকর োকার জােগাে থবরার থিির শেরে খাবার থেওো িে।  

 

যকস সমাধান! (যেসন ४) 
 িাইতিতলর গল্প (ললিন ४)  

অ্সমেিযয়ী পুত্র 

িাইতিল লথতক: লূক 15: 11-32     

 ীশু একজরনর কাশিনী বরলন  ার 2টি থিরল শিল। একশেন থিাট থিরল িার বাবার কারি শগরে িার 

উত্তরাশধকাররর জনয অনুররাধ করর। িার শপিা িারক শেরেশিরলন এবং  ুবক অনয িিরর শগরে  া ইো িাই 

করর টাকা খরি করর অরনক অননশিক কাজও করর। সব টাকা খরি করার পর িার খাবার খাওোর ও টাকা শিল 

না, িার িাকশরর েরকার শিল। অবরিরষ, থকউ িারক িার িূকর থক খাবার খাওোরনার কাজ থেে। থলাকটার 

কাজটা একেে িাল লাগি না। শুকর থনাংরা জন্তু। ইহুশে শিসারব, িার শুকররর কারি  াওোর অনুশেি শিল না। 

শকন্তু িার খুব শখরে থপরেশিল, থকউ িারক খাবার শেরি িাইশিল না। থস শুকররর খাবার থখরিও প্রস্তুি শিল। থস জানি িারক িার বাবার 

কারি শফরর থ রি িরব না িরল থস না থখরি থপরে োরা  ারব। িাই থস বাশড়র রািা ধরল। বাবা িারক অরনক দূর থেরক থেখরি পান আর 

িাকররের বরলন একটা গরু থেরর িাল করর রান্না কররি কারর্ এি শেন পর িার থিরল শফরর আসরি।  রর থপৌেঁিারনার পর বাবা থিরল থক 

জশড়রে ধরর, থিরল থেঁরে বাবার কারি ক্ষো িাে। থস জানি থস িুল করররি। বাবা থেরক িাল কাপড় গরেনা পড়রি থেন।  

এবার আশেিবযেী থিরল বাশড় শফরর এরসরি িাই উৎসব কররি িরব কারর্ সবাই থিরবশিল থিরল েরর থগরি। থস িাশররে থগশিল শকন্তু িারক 

পাওো থগরি।   

 

িযিহাসরক (ললিন ४)  

আশে সব সেে ঈশ্বররর কারি শফরর আসরি পাশর। 



ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ४)  

"এই থলাক পাপীরের গ্রির্ করর এবং িারের সরে খাে।" লূক 15:2b 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ४)  

এেন িাত্র আরি  ারা অরনক শেন আরগ শুধু একবার িািণ  থগরি। আপনার বাইরবল শিক্ষক থক শজরজ্ঞস করুন  শে আপনার এেন কাউরক জানা 

না োরক। িারের িািণ  আসরি আেন্ত্রর্ করুন আর সাবধারন িারের থক স্বাগি জানান।  

ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ४)  

থকউ ঈশ্বররর কারি শফরর এরল ঈশ্বর িারক খুশি েরর স্বাগি জানান। 

 ফান র্াইম! (ললিন ४) 

 

লগইম (ললিন ४)  

পাসওোেণ  

দুজন িরলশেোর শনবণািন করুন  ারা প্রশির াগী িে ক্লারসর সােরন োেঁ শড়রে “পাসওোেণ  অনুোন” কররব। িারা শপিন শফরর োেঁ ড়ারব আর 

শিক্ষক বাশক ক্লাস থক উত্তর থেখারব। প্রশির াগীরা এবার  ুরর োেঁ ড়ারব আর  ারা শিে থেওোর জনয িাি িুরল আরি িারের েরধয থেরক 

একজন একজন থক শনবণািন কররব। (আসল উত্তর বরল থেওো িলরব না। আর শিে শুধু একটা িরব্দর িরব।) পাসওোেণ  আইশেো বাবা, টাকা, 

উত্তরাশধকার, পাটিণ , শুকর, িাই, বািুর, ইিযাশে।  

আতলাচনা (ললিন ४)  

(বড় িাত্ররের জনয) 

1.আশে শকিারব একজন আসল বনু্ধ থক শিনব? কখনও িরেরি শক আপশন কাউরক শনরজর সশিযকাররর বনু্ধ বরল 

থিরবশিরলন শকন্তু পরর জানরি পাররন থস আপনার কাি থেরক সুশবধা পাওোর জনয আপনার সারে আরি?  খন 

থিাট িাইরের োকা থিষ িে  াে আর িারক ফারেণ কাজ কররি থ রি িে িার থকারনা বনু্ধ িারক সািা য কররি 

আরস না। শিরিাপরেি 18:24। 

2. আোর শপিা-োিা  খন অনযাে কররন িখন শক িে? 

 খন আশে শপিাোিার কো শুরন িারের সম্মান কশর, িখন ঈশ্বর আোরক েী ণ জীবন থেওোর প্রশিশ্রুশি থেন। ঈশ্বর আোরের 10 টি 

আরেরি (এক্সোস 20) কররন শপিাোিারক সম্মান করার। িারপর জন 12:49  ীশু বাধযিার োধযরে এটিরক প্রেিণন কররন। 

3. শে আোর বাবা-ো আোরক শকিু িুল কররি বরল, িািরল? 

এই প্ররশ্নর উত্তরর শবরদ্রাি িব্দটি লক্ষয করর িলুন। শবরদ্রাি সম্ভবি সব থেরক িরে পাপ  া থকারনা বাবা ো শনরজর সন্তান থক বলরি 

পারর। আোরের শনশিি িওোর জনয বাইরবল থেখা উশিি। আেরা শবরদ্রািী িশে না িা শনশিি কররি আোরের হৃেে পরীক্ষা করা 

উশিি। শকন্তু  শে িারা প্রকৃিপরক্ষ িুল িন, আোরের শনরজরের শপিা-োিারক িারের শনরজরের উপকাররর জনয সঠিক শজশনসটি করার 

জনয আপীল করা উশিি।  শে িারা আোরেররক িুল কাজ করার জনয অনুররাধ করর োরক িরব আোরের অবিযই ঈশ্বররর কো থেরন 

িলা উশিি। অযাপরিল এক্ট 5:25-29 থি িাই কররশিল। 

 



সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ४)  

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ४)  

থজশলশফি 

2শলটার থকাল্ড শেংক থবািরল 1.5শলটার জল িরুন। জরল নীল রং থেিান। থখলনা থজশলশফি বানানর জনয 6-ইশি োরপর থিৌক করর 

প্লাশিরকর েশল কাটুন। থজশলশফরির োো বানারনার জনয রবার বযাে শেরে থিৌরকা প্লাশিরকর শকিু অংি বােঁ ধুন। বাশক থিৌরকা প্লাশিরকর 

টুকররার অংি লম্বা লম্বা কাটুন  ারি থজশলশফরির েি থেখরি িে। থজশলশফিটা থবািরল  ুশকরে  াকনা লাশগরে শেন। থবািলটা নাড়ান, থেরখ 

েরন িরব থজশলশফিটা জরল সােঁ িার কাটরি।   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ৫ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ৫) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ৫)  

জশেরি শবরেিীর থকস। 

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ৫)  

থকস কেী: নেস্কার, আশে আপনার প্রশিরবিীর সারে থেখা কররি িাই। শিশন কী আরসপারি আরিন? 

প্রশিরবিী: আশে ওনারক এক সপ্তাি ধরর থেশখশন। 

থকস কেী: ঠিক আরি, ধনযবাে।  শে আপনার সারে অনার থেখা িে আপশন শক িােঁ রক বলরি পাররবন িার  শে থকারনা 

থবরনশফট পাওোর ইো োরক িােঁ রক আোর সারে থেখা কররি িরব। 

প্রশিরবিী: আোরের এখন েরন পররি , আোর েরন িে না ওনার আর থকারনা থবরনশফট এর প্ররোজন আরি। 

থকি কেী থসটা থকন? 

প্রশিরবিী: থিষ বার  খন আশে  খন িােঁ রক থেরখশিলাে শিশন িােঁ র সব থেরক িাল থপািাক পররশিরলন আর িােঁ র সারে িােঁ র দুজন বউো।  

থকস কেী: এরকে শক প্রাে িরে োরক? 

প্রশিরবিী: না, থবশররে  াওোর আরগ শিশন েরজাটাও বন্ধ কররনশন। 

থকস কেী: শক আি ণ। আশে থেখলাে েরজা এখনও থখালা। আশে িাবলাে শিশন শকিুক্ষরর্র জনয বাইরর থগরিন। আপশন জারনন শিশন থকাোে 

থগরিন? 

প্রশিরবিী: আোর েরন িে শিশন ইসরাইল থফরি িরল থগরিন।  

থকস কেী: শিশন  শে ইসরাইরল 50% এর থবশি সেে কাটান িািরল িােঁ র েোব সোজক থসবার জনয অরবেন করর থকারনা লাি থনই।  

প্রশিরবিী: শিশন শক সুশবধা পাওোর জনয আরবেন কররশিলান? 

থকস কেী: না, আোরক একটি কলযার্কাজণ   পরীক্ষা কররি আসরি শনরোগ করা িরেরি, কারর্ একটি শররপাটণ  আরি থ  শিশন শনরজরক "কু্রদ্ধ" 

বলরি শুরু করররিন । 

প্রশিরবিী: সশিয বলরি শক আশে ওনারক বা ওনার বউোরের এক সপ্তাি ধরর থেখরি পাশেনা । 

থকস কেী: অনয জনা? িরেি উশন আোে সািা য কররি পাররবন। 

প্রশিরবিী: অনার নাে অপণা শিল আোর েরন িে, আোর েরন িে উশন অনার ো বাবার বাশড় শফরর থগরিন। 

থকস কেী: আপশন শক আোে রািা থেখারি পাররন?  

প্রশিরবিী: শনিেই, দুরটা ব্লক  ান, োন শেরক বােঁ কুন, থসই রািা ধরর একেে থিরষর বাশড়টার শেরক এশগরে  ান। 

থকস কেী: ওনার নাে অপণা বললন, ঠিক না? ধনযবাে। 



 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ৫) 

ক্লারস আনুন: জুরিা, িােঁ টার লাঠি বা 

খাশল থোড়ক। 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ৫) 

 

এই িল ইজরারেল ও থবেরলরিরের পরে উত্তর থোোরবর রািা। এটাই সম্ভবি 

থসই জােগা থ খান থেরক অপণা শফরর থগশিল ও রূে এশগরে থগশিল। 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ৫)  

থগাপন কো: পািাশড় রািা। থোোব থেরক শ রূিারলে প ণন্ত রািার শনরেণ ি শিহ্ন পাওো থ রি 

পারর। 

 

 

লকি িমাধান! (ললিন ৫)   

িাইতিতলর গল্প (ললিন ৫)  

রূথ এিং নাওসম 

িাইতিল লথতক: রূথ 1-3 

নাওশে ও িার স্বােী ইলীরেলক এবং িারের দুই থিরল দুশিণ ক্ষ থেরক পালারনার জনয থবেরলরিে থেরক 

থোোবরি িরল  াে। শকিুশেন পর ইলীরেলক োরা  ান, নাওশে দুই থিরলর সারে একা িে  ান। দুই থিরলরই 

থোোবীে নারীরের সারে শবরে িে, এবং েি বির পর দুই থিরলই োরা  াে। নাওশে িার দুই বউো, রুে ও অপণা 

থক শনরে একা পরর  ান।  নাওশে শুনরি পাে ঈরশ্বররর আশিবণারে থবেরলরিরে িাল ফলস িরে িাই িারা িােঁ র 

জন্মস্থারন শফরর  াওোর কো শস্থর কররন। শিনজন েশিলা িারের সেি শজশনসপত্র গুশিরে  াত্রা শুরু কররন। 

থোোরবর প্রারন্ত থপৌেঁিারনার পর নেেী োেরলন। শিশন রুে ও অপণারক িারের পশরবাররর কারি শফরর থ রি 

বরলন কারর্ িারা িারের থিরে অরনক িারলা  ত্ন শনরি পারর। থস জানি থস শুধু একজন বুশড় শবধবা। 

বউোরের শবরে থেওোর জনয িার কারি আর থকারনা থিরল শিল না এবং বউোরের িশবষযি িার সারে অশনশিি শিল। দুই থেরেই কােঁ েরি 

কােঁ েরি বরলশিল িারা নাওশের সারেই োকরব। নাওশে থিষপ ণন্ত অপণা থক শফরর পাঠারি সক্ষে িে শকন্তু রুে িার সারেই থেরক  াে। রুে 

বরল নাওশে থ খারন  ারব রুে ও থসখারনই  ারব, নাওশের থলাকজন িার থলাকজন িে উঠরব, নাওশের ঈশ্বর িার ঈশ্বর িরব, এবং নাওশে থক 

থ খারন কবর থেওো িরব িারকও থসখারন কবর থেওো িরব। রুে নাওশের োকার জনয দৃঢ়সংকেবদ্ধ শিরলন থ  শিশন বরলশিরলন থ  ঈশ্বর 

িার সারে এিটা করঠারিারব আিরর্ কররি িরব  শে েৃিুয িাড়া অনয থকউ িারক পৃেক করর থেে। রুে িার িাশুড়ীর সারে থেরক  াে, এবং 

ঈশ্বর িার জীবনরক আিীবণাে থেন, িারক একজন িাল স্বােী থেন িার সেি প্ররোজন থেটান, এবং িারক  ীশুর বংরি অন্তিুণ ি কররন। 



িযিহাসরক (ললিন ৫)  

ঈশ্বর আোর খারাপ পশরশস্থশি থেরক িাল শকিু কররি পাররন। 

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ৫)   

"এবং আেরা জাশন থ , ঈশ্বর  ািারা িােঁ িারক িারলাবারসন, িািারের েেলারেণ সকরলর পরক্ষ কাজ করর, িােঁ িার উরেিয অনুসারর আহ্বান করা 

িে।" থরােীে 8:28 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ৫)  

আপনার পশরশিি কাররা সারে বনু্ধত্ব গিীর কররি শস্থর করুন। কঠিন পশরশস্থশিরি িারের পরক্ষ োকার জনয আপনারক িারের সািা য কররি 

িরব। উোিরর্স্বরূপ, আপশন িারের পরীক্ষার জনয পড়রি সািা য কররি পাররন, থকারনা কাজ দ্রুি থিষ কররি সািা য কররি পাররন অেবা 

থকান থখলারি অনুিীলন কররি সািা য কররি পাররন (রবসবল, ফুটবরলর ফুট ফুট কাজ, বারস্কটবল ইিযাশে), রুরের েি,  খন িারা না 

বলরব িখনও "না , আশে একা কররি পাশর,” িারের পাি োকুন, একজন িাল বনু্ধ িে িারের সািা য করুন। 

 ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ৫)  

ঈশ্বর শনবণািন কররন োনুষ থকাোে  ারব এবং কারক অনুসরর্ কররব। 

 ফান র্াইম! (ললিন ৫) 

লগইম (ললিন ৫)  

আপশন শক আনরবন? (সৃ্মশি থখলা) 

িাত্ররা একটা থগাল কররব। প্রেে জন বলরব আশে রুরের সরে  াব আর আশে আনব ....” পররর িাত্র বলরব, “িারত্রর নাে থ েন সযােুরেল) 

রুরের সারে  ারে আর আনরি ... (রস  া বলল িার িাশলকা বানান) আর আশে আনব .....” িৃিীে জন শসশরজ িাশলরে  ারব, “সযােুরেল 

রুরের সারে  ারে আর থস আনরি ...., োশরো রুরের সারে  ারে আর আনরি ...., আর আশে আনশি ....” থখলা িলরি োরক  িক্ষর্ না 

থকউ িাশলকার শকিু িুরল  াে আর “আবার েোরব শফরর থ রি িে” আর িারের সবার থপিরন শগরে আবার থিরষ থিষ্টা কররি িরব।    

আতলাচনা (ললিন ৫)  

(বড় িাত্ররের জনয) 

1.সেসযার থেরক দূরর সরর থগরল শক িে? শক শক িারব োনুষ এই সেসযা থেরক সরর  াে, থ  গুরলা থিাোর জানা? 

িারের পশরর্াে শক িে?  

 খন ইলীরেলক ও নাওশে থোোরব িরল শগরেশিল, িখন িারা শকিু সেসযা থেরক থবেঁরি শগরেশিল শকন্তু অনযানয 

সেসযার েরধয পরড়শিল। থোোরবর সীোরন্ত, নেেী রুে ও অপণারক িার ও িার সেসযাগুরলা থিরড় িরল  ান এবং 

বাড়ীরি শফরর  ান। এই গরে আিীবণােগুরলা িারের সেসযাগুরলার সমু্মখীন িরেশিল এবং শবশ্বি বযশি শিল। 

প্রােই  খন োনুষ িারের সেসযা থেরক দূরর থেরক িারা বড় সেসযা থপরি। 

2.ঈশ্বররর পুরুষ/েশিলার সম্পরকণ  শক ধারর্া? 

ইশ্বররর ধারর্া আেরা অরপক্ষা করব আর ইশ্বররর প্রশি শবশ্বাস রাখব  িক্ষর্ না শিশন আোরের স্বােী/পত্নী থেন। ইশ্বর প্রেরে আোরের 

শবশুদ্ধ এবং শনিঃিিণ  থপ্রে শেরেরিন(সাে 36: 5-9)। িারপরর আেরা িােঁ রক িারলারবরস িােঁ র কারি শনরজরক শনরোশজি কররশি। 1 জন 

4:19, ইশফষীে 5: 1-2 আেরা  খন শবরে কশর, িখন আেরা শখ্ররির উোিরর্ অনুসরর্ করর আোরের পত্নীরক িালবাশস। ইশফষীে 5: 

21-33 

3. শকিারব আোর শবশ্বাস আোর বনু্ধরের েরধয পােণকয কররি পাররন? 



  শনরনাি কাশিনীরি  রেষ্ট প্রোর্ ররেরি থ , ঈশ্বর বনু্ধরের এবং পশরবাররর শবশ্বাসরক সম্মান কররবন। েযােু 9: 2 (োকণ  2: 5; লূক 5:20 পরে 

পুনরাবৃশত্ত) শকিু বনু্ধ  ীশুর কারি একজন পক্ষা ািগ্রি দুস্থ বযাশি থক আরন।  ীশু িারের শবশ্বাস থেরখ পেু থলাকটিরক ক্ষো কররলন এবং 

িােঁ রক সুস্থ করর িুলরলন। রুে নাওশের ইশ্বররর ওপর িার শবশ্বাস স্থাপন কররশিরলন 1:16। থসই সেরে  শেও শিষযরের েরধয একজন িাশররে 

শগরেশিল, শ শুর শবশ্বাস বা পশরপূর্ণিার কাররর্ শ িূোরক রক্ষা করা িেশন। বনু্ধরের েরধয ঈশ্বররর প্রশিশনশধত্ব করার জনয এটি আোরের কারি 

থররখ থেওো িরেরি। আপনার বনু্ধরক ঈশ্বর ও ঈশ্বররক আপনার বনু্ধরের কারি আনরি পূর্ণ সুর াগ শেন। 

 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ৫)  

 

 

 

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ৫)  

শবকৃি দৃশষ্ট জল শেরে একটি জার িরুন। অযারেল করর জরল একটি ি রাখুন। উপর থেরক েরন িরব িটা থবেঁরক  ারে। এর কারর্ আরলা জরল 

ও িওোে শিন্ন গশিরি িরল। এরিই থবাঝা  াে শজশনস অনয অনয পশরশস্থশেরি শিন্ন থেখারি পারর।  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ৬ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ৬) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ৬)  

শবখযাি িাইরের থকস। 

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ৬)  

শিিু থলাক #1: ওি ওখারন অরনক থলারকর শিড় ররেরি, ওর কারি শনিই জল আরি। 

শিিু থলাক #2: ওর গলা শপিরন এখন। আোর েরন িে এখান থেরক শুনব আশে।    

শিিু থলাক #1: শ িাইে, এটি একটি উত্তে কো।আশে িাবশি শিশন কী জারনন এখানকার থবশিরিাগ থলাকই আরগর 

রশববার িািণ  এ শিল আরগর শ িাইের কাি থেরক একটি ধরেণাপরেি শুরনশিল। 

শিিু থলাক #2: শিশন একজন খুব িাল গুরু। শিশন দুিঃখ থবারঝন। 

শিিু থলাক #1: শকন্তু আোর েরন িে আররা থলাক ওেঁর কো শুনরি আসরব  শে উশন আোর েরিা জাো কাপড় পররন। উশন কখরনা বড় িারিণ  

শগরে কো থিানারি পাররবন না  শে উশন ওই রকে থপািাক পররন। 

শিিু থলাক #2: িযােঁ  িুশে ঠিক বলি! ওেঁর জাো কাপড় থোটা। আর ওর িুরলর  ত্ন থনওো উশিি, িুল কাটা উশিি।  

শিিু থলাক #1: ওেঁর কো থিষ িরল আশে ওরক শকিু উপরেি শেরি পাশর। আশে ওরক থিখারি পাশর এইরকে থিাট েরলর সারে শকিারব কো 

বলরি িে। 

শিিু থলাক #2: [আরিপারির থলাক থেখরি থেখরি] অরনক থলারক ওর কো শুনরি এরসরি। 

শিিু থলাক #1: ওই থ  ওই থলাকটা অনরক অরনক োস আশে িারিণ  থেশখশন। এটা অবিয িারলা শজশনস, ও  া করররি িার পরর ওর িারিণ  

থিরষ িািণ  থক বেনাে কররি লজ্জা করা উশিি। 

শিিু থলাক #2: [রিেঁ রট একশেরক থ রি থ রি] আশে ওরক শিশন, ও এখারন শক কররি? ওর েন খুব িিল ওেঁর এই থলারকর কো থিানা উশিি। 

শিিু থলাক #1: ওি, আোর েরলর আোর িুরিণ র শকিু থলাক এরসরি। থক জারন ওরা এখারন এরক পরখ করর থেখরি এরসরি শকনা। ওি, ওরা 

আোে থেখরি থপরেরি, োেঁ ড়াও, ওরা কারি আসরি থকন? 

শিিু থলাক #2: ওরা সােরন  ারে উত্তর শেরি! োেঁ ড়াও আেরা সািা য কররি পাশর, থিাোরের এই শনিু োরনর থলারকর কারি  াওোর েরকার 

থনই। এইরর, আোরের থেরখ থফরলরি। আশে এই  াস গুরলার শেরক িাশকরে োকব আর িান করব থ ন আশে এখারন থনই। 

শিিু থলাক #1: এবার শক িরব ওশন থ  এখারন আসরি।। আশে থিরবশিলাে অনার কো না থিষ িওো প ণন্ত এখারন অরপক্ষা করব, শকন্তু এখশন 

কো বলা উশিি। 

[কো বলার জনয অরপক্ষা করল] 

শিিু থলাক #2: [িঠাৎ থররগ শগরে] সারপর েল! ওর এি বড় সািস আোরের সারপর েল বরল? ওর থকারনা অশধকার থনই। আশে এখারন 

আরক্ষপ জানারি আশসশন। আশে থকন িে থপরে লুশকরে োকব? ঈশ্বররর শবিার পাপীরের জনয। আোর জাো কাপড় থেরখ শক থস বুঝরি 

পাররি না আশে সি থলাক? আশে আব্রািারের থিরল; ও আোর সারে এইরখে করর কো বলরি পারর না! ও শক েরন করর শনরজরক? 



 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ৬)  

ক্লারস আনুন: েধু 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ৬)  

এই  েণ ন নেী  ার কািাকাশি জন বযাপটিি  ীশু থক েীক্ষা থেন। 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ৬)  

থগাপনীেিা: পেপাল ও থেৌিাক েধু সি। 

 

 

লকি িমাধান! (ললিন ৬) 

িাইতিতলর গল্প (ললিন ৬)  

েন িযাপটিি 

িাইতিল লথতক: মযাথু 3: 1-6 মাকট  1: 1-8    

জন বযাপটিি শ িূশেোর েরুিূশেরি প্রিার কররশিরলন থ  শিশন পাপ থেরক অনুিপ্ত িরেশিরলন। শিশন 

েরুিূশেরি বাস কররিন এবং পেপাল ও বনয েধু থখরেশিরলন। িার থপািাক উরটর িুল থেরক তিশর িে এবং 

শিশন একটি শবিৃি িােড়া থবল্ট পররিন। শিশন িাশকরে শিরলন এবং অনযানয সেি োনুরষর িুলনাে অরনক শিন্ন 

শিল, এবং শিশন একটি খুব শিন্ন বািণ া শিল। েী ণশেন ধরর, োনুষ আইন দ্ারা জীশবি শিল। থসখারন অরনক আইন 

শিল থ  িারা শুধু িারের সব কররি পারর না। জন বযাপটিি োনুষরক িারের পাপ থেরক িওবা কররি 

বরলশিরলন। শিশন িারের বরলশিরলন থ  এেন একজন আসরি থ  িার থিরে থবশি িশিিালী শিল। শিশন 

পাশনরি িারের বাপ্তাইজ কররি পাররন, শকন্তু শ শন আসরিন শিশন পশবত্র আত্মার োধযরে িারের বাশপ্তস্ম থেরবন। তিতি যীশু সম্পর্কে  
কথা বলতির্লি এই এমি প্রভাব ফের্লতিল ফয, শ িূশেো ও শ রূিারলরের সেগ্র গ্রাে থেরক আসা থলারকরা িার কো শুনরি 

ও বাশপ্তস্ম থনওোর জনয বাইরর শগরেশিল। 

িযিহাসরক (ললিন ৬)  

ঈশ্বর আোরক অনয সকরলর থিরে শিন্ন িরি বরলরিন। 

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ৬)  



  

"এই জগরির পযাটারনণ আর থকানও রকরের অনুকরর্ কররা না, বরং আপনার েনরক পুননণবীকররর্র দ্ারা রূপান্তশরি করুন।" থরােীে 12:2 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ৬)  

ঈশ্বর আপনারক আপনার বেসী আর সবার থেরক আলাো িরি বলরি পাররন। সম্ভবি আপশন অনয বনু্ধরের েি একই শসরনো থেখরি বা টিশি 

থিা থেখরি বা একই সেীি শুনরি, বা একই থপািাক পররি অনুেশি না থপরি পাররন। আপনার কাজ শনিা করা বন্ধ করর আপনার বাবা-

োরক থ  িারব আপনারক শিন্ন িরি বরলরিন িার জনয িারের ধনযবাে জানান, িারের সম্মান করুন ও িারের পারি োেঁ ড়ান। 

 

ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ৬)  

ঈশ্বর িান থ ন োনুষ িারের প্ররোজন এবং অনুিপ্ত থেখরি পাে  ীশু িােঁ র থিরল জানারনার 

আরগ। 

 ফান র্াইম! (ললিন ৬) 

লগইম (ললিন ৬)  

দূরর োকুন 

িাত্ররের থগাল করর োেঁ ড় করান। একজন বাচ্চা বা থিাট্ট একেল বাচ্চা শনবণািন করুন থগারলর োঝখারন োকার জনয। থগারলর এক শেক থেরক 

একটি বাচ্চা োঝখারনর বচ্চা থক টপরক অনয শেরকর বাচ্চারের শেরক িুড়রি িরব।  শে োঝখারনর বাচ্চার িারি বল আরস, িািরল থ  বল 

িুড়রি িার থস োঝখারন িরল  ারব।   

আতলাচনা (ললিন ৬)  

(বড় িাত্ররের জনয) 

1. আশে শক সশিযই একজন পাপী? আোর স্বািাশবক তেনশিন কা ণক্রে থকান পাপ গর্য করা থ রি পারর? পারপর শিনটি 

থের্ী আরি। প্রেেি, শকিু পাপ আরি  া আশে অশবলরম্ব স্বীকার কশর এবং এড়ারনার জনয (খুন, খারাপ িব্দরক 

োরাোশর)। িারপর,  ারেররক আশে পাপ থেশখ এবং িারের সারে  াই কশর, আশে িারের  ো েিারব সেেণন কশর, 

উরপক্ষা কশর বা লুশকরে োশক (শেেযা, প্রিারর্া)। িারপর পাপ আরি থ  আশে থ  পাপ শিসারব স্বীকার করা িে না (কি 

কা ণকলাপ একটি শবোেবারর জনয অিযশধক কা ণকলাপ িে? বাবা শপিাোিার সারে disagreeing না সম্মান িারের?)। 
প্রশিটি ধররনর পারপর উোিরর্ সম্পরকণ  আরলািনা করুন। সবাই পাপ করররি (লূক 1: 5-6, 18-20; থরােীে 3: 10-13, 23; থরাোনস্ 5: 6-

11; থরােীে 6: 1-4; ইব্রীে 4: 14-16) 

2. আপশন শক জারনন না  শে সশিযই শকিু িে পাপ? 

আপশন  শে সশিযই এটি স্বীকার কররি িে, আপশন জানরি িরব। আোরের অরনরকর বনু্ধ আরি  ারা শখ্রিান নে, এবং ঈশ্বররক শবশ্বাস করর না। 

িবুও থসই বযশিরাও জারনন থ  িারা কী কররি পারর কারর্ ঈশ্বর িােঁ র হৃেেরক িােঁ র আইন শলরখশিরলন। (ররােীে 2:15) উপরন্তু,  খন 

আেরা আোরের পশরত্রারর্র জনয খ্রীরষ্ট আোরের শবশ্বাস রাশখ, িখন আেরা পাকরূরির দ্ারা পশরিাশলি পুননণবীকরর্ শবরবরকর কারি পশরর্ি 

িরেশি। আশেপুিক 3: 1-19; শিরিাপরেি 24:12; জন 15: 22-24; জন 16: 5-15;  ারকাব 4:17 

3. থকউ থকউ বরলন থ  সরবণাত্তে িওো সব থেরক থবশি গুরুত্বপূর্ণ, আপশন শক েরন কররন? 

থ ািন বাশপ্তস্মোিা শিরলন এক সেরের জনয সরবণাত্তে, শকন্তু  খন সেে শিল, িখন শ শু শখ্রি আরও বরড়া িরে উঠার েরিা কে 

িরেশিরলন। (র ািন 3:33) থ ািরনর শিষযরের জনয এই রূপান্তর কঠিন শিল। রূপান্তর োধযরে থ রি কিটা কঠিন িা শনরে আরলািনা 



করুন। িিান্তর িিান্তর করার একটি উপাে িল, ঈশ্বর আপনারক িাে থ  আপনার অবস্থান বা শস্থশি উপর েরনার াগ শনবদ্ধ করার পশরবরিণ  

িরি িরব।  খন আেরা শবশ্বি িই থ  ঈশ্বর আোরের শজরজ্ঞস করররিন থ  শিশন িােঁ র পশরকেনার জনয আপনার প্ররোজনীে শস্থশিটি 

শনশিি কররবন। শবশ্বি িরি. (আশে সযােুরেল 16: 1-13; শফশলপীে 3: 12-14; আশে িীেশেে 4: 6-12; ইব্রীে 11) 

 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ৬)  

 

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ৬)  

িাশি োেঁ রির োজন 

একটি পশরষ্কার 2-শলটার থবািল বযবিার করুন এবং থবািরল এক কাপ িাইরোরজন পারক্সাইে রাখুন। েজার করর িুলরি রং ও থেিারি 

পাররন। বাসন ধুোর িরল সাবান একটু থ রল শেন। গরে জরল থেিারনা ইি থবািরল থ রল িারলা করর বাড়ান। থফনা িরে থবািল থেরক 

থবশররে আসরব ও 2-3 শেরনর জনয  রেষ্ট িাশি োেঁ রির োজন তিশর িরে  ারব। 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ৭ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ৭) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ৭)  

শবভ্রান্ত  াত্রীর থকস। 

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ৭)  

ইশেওপীে: অশফসার আপশন শক এি লম্বা আর থিজা থকারনা থলাক থক থেরখরিন? 

অশফসার: থ  থিাোর সারে এই একটু আরগ শিল, িাই থিা? 

ইশেওপীে: িযােঁ , ঠিক। ও আোরক এই ইসাোি থিাল পড়রি সািা য করশিল, আোর আর একটু সািার যর েরকার। 

অশফসার: আপশন িারক থিরষ কখন থেরখশিরলন? 

ইশেওপীে: আেরা ওইখারন জরলর েরধয শিলাে, আর থস আোে েীক্ষা থেে।  খন আশে জল থেরক থবশররে আশস, িারক আর থেখরি পাই না। 

অশফসার: থেরখ েরন িরে আপশন শিশক্ষি থলাক। 

ইশেওপীে: িযােঁ , আশে ইশেওশপোর রানীর প্রধান শফনান্স অশফসার।  

অশফসার: আো, জল থেরক থবররানর সেে অনয থকারনা থিজা পারের িাপ থেখরি থপরেশিরলন শক? 

ইশেওপীে: না শকিু শিল না। 

অশফসার: আপশন নেীরর ধরর ধরর খুেঁরজ থেরখরিন? 

ইশেওপীে: িযােঁ  একটু থেরখশি। আশে থবশি দূরর থেশখশন কারর্ আশে জরলর িলাে োত্র করেক থসরকে শিলাে। িারই েরধয উশন কি দূর 

 ারবন? 

অশফসার: আশে বুঝরি পারশি আপশন থলাকটা থকাোে থগরি িা শনরে শনশিি নন, শকন্তু আোর জানরি ইো কররি আপশন িােঁ সরিন থকন? 

ইশেওপীে: কারর্,  খন আশে জল থেরক থবশররে আশস,  শেও আর থলাকটারক থেখরি পাইশন, আশে এক নিুন স্বাধীনিা অনুিব করশি  া 

আরগ কখরনা কশরশন। 

অশফসার: আোরক একটু বুশঝরে বলুন। 

ইশেওপীে: আেরা ইসােিা থেরক পরশিলাে, আর শিশন আোে থেশখরেরিন থ  ঈসা েিীি শকিারব িশবষযদ্ার্ী পূর্ণ করররিন এবং আোর জনয 

শনখুেঁি উত্সগীকৃি িরেরিন,  ারি আোে আোর পারপর োস না িরি িে। িাই, আশে আোর পারপর অনুিাপ কররশি, পারপর থেরক দূরর 

সরর শগরে, আোর েন থেরক অনুিাপ করার জনয এই জরল োন করর েীক্ষা শনরেশি। এখন আোর েরন িরে আোর থিির থেরক বাইরর সব 

ধো িরে থগরি। আশে একজন নিুন োনুষ। আোে আর আোর পারপর থবাঝা বইরি িরব না।  

অশফসার: ইটা থকান থিাল শিল? 

ইশেওপীে: ইসােিা 53। 

অশফসার: আশেও ইটা পড়রি িাই। 

ইশেওপীে: থবি, আোে এখন থ রি িরব, ধনযবাে অশফসার। 



অশফসার: ওই থলাকটার শক িরব? 

ইশেওপীে: আশে শনশিি থস অজুিস এর েি অবার থকাোে উেে িরবন। অবার থেখা িরব। 

 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ৭)  

ক্লারস আনুন: েযাপ, বই বা থিাল 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ৭)  

 

"নপুংসরকর িশবটি োি শিেী  ণােব্রযান্ড্ট িযান শরজন 1626 সারল এেঁরকশিরলন, 1976 সাল থেরক 

উটপারখর  াদু র কযাোররজনরকনরিরের োশলকানাধীন শিত্রটি। এই িশবরি শফশলপরক থেখা  াে 

ইশেওশপোর নপুংসকরক থজরুিারলে থেরক গাজার পরে েীক্ষা শেরে। 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ৭) 

 
থগাপন কো: একটি খাশল রে  া জরলর পারি ধেণগ্রন্থ পড়ার জনয একটি থিাল এবং 

এটি বযাপটিজরের জনয বযবিার করা থ রি পারর। 

 

 

লকি িমাধান! (ললিন ৭) 

 

িাইতিতলর গল্প (ললিন ৭)  

সফসলপ এিং ইসথওসপও 

 বাইরবল গে (পাঠ 7) 

বাইরবল থেরক: এক্ট 8: 26-40                                                                                

প্রিুর এক দূি শফশলপরক িােঁ টরি বলরলন িাই শিশন িােঁ র কো থেরন িলরলন। শিশন  খন িােঁ টশিরলন িখন শিশন 

ররের েরধয একজন থলাকরক থেরখশিরলন। ইশেওশপোর রানী জনয এই বযশি টাকার শিসাব রারখন। িােঁ র রানীর 

েরবারর খুব গুরুত্বপূর্ণ জােগা শিল। শিশন থজরুজারলে থেরক শফরশিরলন থ খারন শিশন শগরেশিরলন ইশ্বররর 

আরাধনা কররি। শিশন  াত্রার োরঝ শবোে করশিরলন আর ররে বরস বরস বাইরবল পড়শিরলন। শফশলপ ররের 

কািাকাশি এরস শুনরি পাে থলাকটি ইসাোি পড়রি। শফশলফ িারক শজরজ্ঞস করর থস  া পড়রি িা বুঝরি 

পাররি শকনা। ইশেওশপও থলাকটি বরলন শিশন বুঝরি পাররিন না। শফশলপ ররে  িলরি িলরি ঈসা েশসরির 

সম্পরকণ  এই বযশিরক বলার সুর ারগর কো থিরব উরত্তশজি িরে উরঠন। ইশেওশপও থলাকটি  ীশুর কো থিানার পর  ীশুরি শবশ্বাস কররি 



শুরু কররন, িাই জরলর কারি আসরি, ইশেওশপও থলাকটি বরলন, “আোর েীক্ষা থনওো উশিি”। শফশলফ লাশফরে রে থেরক থনরে পররন ও 

টাক েীক্ষা থেন। জল থেরক থবররারনার পর, ঈশ্বর শফশলপ থক শনরে িরল  ান। ইশেওশপও থলাকটি ঈশ্বররর নাে কররি োরক। শফশলফ অনয 

একটি িিরর শগরে গসরপল থিখারি োরকন।   

িযিহাসরক (ললিন ৭)      

আশে  ীশু সম্পরকণ  োনুষরক বলার সুর াগ খুেঁজব। 

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ৭)  

"আেরা আপনারক এি এি িালবাশস থ  আেরা থকবল ঈশ্বররর গসরপল নে বরং আোরের জীবরনর সারে আোরের িাগািাশগ কররি থপরর 

আনশিি" 1 শেষলনীকীে 2: 8 এ 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ৭)   

আরসপারসর থলারকর সরে  ীশু সম্পরকণ  কো বলা শুরু করুন। আপশন গান শেরে কো শুরু কররি পাররন বা বাইরবল থকারনা পাবশলক 

জােগাে পরড়।  

ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ৭)  

ঈশ্বর োনুষরক অনযরের সম্বরন্ধ  ীশুরক বলার জনয পাঠান এবং িারের কারি ঈশ্বররর পে 

বযাখযা কররন। 

 ফান র্াইম! (ললিন ৭) 

লগইম (ললিন ৭)  

োো থরস আর শররল 

বাচ্চারের উচ্চিার উপর শিশত্ত করর দুরটা েল তিশর করুন। িারা থররসর থিরষর লাইন অবশে িুরট  ারব অবার শফরর আসরব, থবলুন িারের 

কপাল শেরে ধরর থররখ।  শে থবলুন শনরি পরড়  াে, থসই েলরক অবার প্রেে থেরক শুরু কররি িরব।  

আতলাচনা (ললিন ৭)  

 (বড় িাত্ররের জনয) 

1. কীিারব বাইরবল অনয বই থেরক আলাো? 

বাইরবল ঈশ্বররর কাি থেরক একটি বািণ া। আপশন শক কখরনা একই কাশিনী বারবার পরড়রিন,  িক্ষর্ না সবটা 

েুকি িে  াে? আশে অেশন করর অরনক বই েুখি কররশি। পড়রি পড়রি এক সেে থলখক  া  া বলরি িান 

আশে সব বুঝরি পাশর। বাইরবল ঈিররর বািণ া  ার বযাখা আোর পশরশস্থ ও জােগার উপর শনিণ র করর পাল্টারি 

োরক।  ি বার আশে থকারনা নিুন অংি পশর আশে নিুন শকিু শিখরি পাশর। এটা ঈশ্বররর বািণ া  া আোে 

আোর জীবরন সািা য করর। (প্লাসে 19:7-11; জন 20:30-31; থরাোনস্ 1:16-17) 

2.বাইরবল আোর জনয গুরুত্বপূর্ণ থকন।  

বাইরবল আপনার জীবরনর একটি রািা োনশিত্র। আপশন  াই থিাক না থকন আপশন োধযরে  াশে থকউ আপনার েি থকউ বাইরবল একটি 

গে আরি, িারা শক শক এবং ঈশ্বর পশরশস্থশির োধযরে কাজ করর শকিারব। বাইরবল আোরেররক জানারিও থেে থ , কীিারব শকিু  টরব, 

 শে আেরা জাশন না শকিারব শকিু থিষ িরব। আশে প্রােই েরন কশর থ  একটি শবষে আশে িশবষযরি জানি  শে আশে শক কররিন 



পশরবিণ ন িরব শক না। বাইরবল আোরেররক িশবষযরির শেরক ঝুেঁ রক পরড় কারর্ শিশন এখনও অরনরকর সরে একই িারবই কাজ কররন 

 া শিশন সবণো করররিন। প্লাসে 119: 33-40, প্লাসে 119: 65-68, প্লাসে 119: 97-105 

3.আোর কী েীক্ষা থনওো উশিি? েীক্ষা থনওোর সঠিক সেে কখন? 

অরনক গীজণ া খুব আলাোিারব এবং থকউ এর জীবরন শবশিন্ন সেরে বাশপ্তস্ম। আপনার শগজণ া শক বাশপ্তরস্মর জনয সুপাশরি কররব? আপশন 

 শে এখনও প ণন্ত বাশপ্তস্ম থননশন, িািরল আপশন থকান থকান উপারে বাশপ্তস্ম শনরি প্রস্তুি? থকান পরে আপশন বাপ্তাইশজি িওোর জনয 

প্রস্তুি নন? আপশন  শে বাপ্তাইশজি িরে োরকন িািরল আপশন  খন আপনার বাশপ্তরস্মর শেরক শফরর িাকান িখন শক আপশন এরি 

পশরবিণ ন কররবন? আপশন শক সুখী িরবন  খন আপশন বাশপ্তস্ম গ্রির্ কররশিরলন বা আপশন  শে িান থ  আপশন আরও অরপক্ষা 

কররশিরলন বা িাড়ািাশড় কাজ করররিন? 

 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ৭)  

 

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ৭)  

থ াড়ার জুরিার থপররক 

এটা একটা থলারকর গে থ  থ াড়ার পারে জুরিা পরারি িােশন 50 থসে বােঁ িারনার জনয। থস একটা থ াড়ার জুরিার থপরররকর জনয 1 থপশন 

শেরি রাশজ িে, শদ্িীে থপরররকর জনয 2 থপশন, পররর িার জনয 4 থপশন, িারক 20টা থপরররকর প্রশিটার জনয শদ্গুন োে শেরি িে। কুশক বা 

কযাশে বযবিার করর 20টা থপরররকর জনয থলাকটারক কি শেরি িেশিল থবাঝাবার থিষ্টা করুন। উত্তর িরে 524,288 থপশন োরন 

$5,242.88েলার!  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ৮ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ৮) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ৮)  

অবাধয শপিাোিার থকস 

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ৮)  

শলউরটনাে: আপশন এখারন, আর আশে আপনারক সব জােগাে খুেঁজশি 

কোোর: সসসস্ িুপ করুন 

শলউরটনাে: সযার? 

কোোর: শুনুন। ওটা শুনরি পারেন? 

শলউরটনাে: শক? 

কোোর: [এক আঙুল উপরর করর] ঠিক এখারন। একটা বাচ্চা কােঁ েরি। আশে এই বাচ্চা থিরলটা থক 3 োস ধরর 

খুেঁজশি। 

শলউরটনাে: আপশন একটা বাচ্চা থিরল খুেঁজরিন? আপশন শকিারব জানরলন ইটা থেরে নে? 

কোোর: আওোজ শুরন আোর থেরে েরন িরে। 

শলউরটনাে: শক েরন িরে ও থকাোে? 

কোোর: আশে আরগ ওর গলা শুরনশি। 

শলউরটনাে: আপশন আরগ খুেঁরজরিন? 

কোোর: িযােঁ , শকন্তু  ি বার কারি থ রি থগশি, আর আওোজ শুনরি পােশন। েরন িরে ওরা ওরক খুব িারলা করর লুশকরেরি। 

শলউরটনাে: আোর েরন িে একিার আেরা ধররি পারব। 

কোোর: নেীর কারি  াওো  াক,  ারসর আড়ারল লুশকরে ওরক ধরার থিষ্টা করা  াক। 

শলউরটনাে আরর কোোর: [বাচ্চারের কারি লুশকরে লুশকরে  াে থ ন িারাই নেী।] 

কোোর: ঠিক আরি, আশে এখান ওর গলা আররা পশরষ্কার শুনরি পারে। 

শলউরটনাে: ওইখারন, ফােঁ কা জােগার কারি। 

কোোর: ঠিক আরি, আপশন ওই শেক শেরে  ান আশে এই শেক শেরে  াশে আর আেরা এই বাচ্চা পািারকারী থক ধরব আর অেণ ার েি বাচ্চা 

িারক নাইরল নেীরি থফরল থেব। 

শলউরটনাে আর কোোর: [লুশকরে লুশকরে অনয বপরীি শেরক  াে]  

শলউরটনাে: সযার, আোর েরন িে অনয থকারনা শেন থিষ্টা করা উশিি শিল। 

কোোর: উরল্টাপাল্টা কো বরলা না আেরা প্রাে ধরর থফরলশি। 

কোোর: [ফশলরে উরঠ] আি, এই ধররশি! বাচ্চা পািারকারী! 



কোোর: [লজ্জা থপরে, থিাখ বন্ধ করর, উরল্টা শেরক  ুরর] আশে খুব লশজ্জি েিা রাজ। আশে জানিাে না আজ আপশন এখারন সােঁ িার 

কাটরিন। আশে শিব্রু বাচ্চা িাকররর থিরলটা থক ধরার থিষ্টা করশি। 

 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ৮) 

 
ক্লারস আনুন: ঝুশড় 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ৮)  

থোরজরসর জনয থবানা থবানাবার েরিা, এখারন একটি িশবর উপশস্থশি আজরকর ঝুশড় 

বেন প্রেিণন কররি। 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ৮)  

 

থগাপন কো: : নীল নরের িীর বরাবর রাজকীে সুগন্ধী িযামু্পর র থবািলগুশল 

শরোর দ্ারা থবশষ্টি। 

 

লকি িমাধান! (ললিন ৮) 

িাইতিতলর গল্প (ললিন ৮)  

মূিার েন্ম 

িাইতিল লথতক: এক্স 2: 1-10 

থফরাউন উশদ্গ্ন শিরলন থ , ইস্রারেলীেরের সংখযা কিটা দ্রুি বৃশদ্ধ পারে শিশন জানরিন থ   শে  রেষ্ট িারের 

একসরে শেশলি িন এবং  ুদ্ধ কররি িান িরব িার থসনাবাশিনী  ুদ্ধ জে কররব না। শিশন শসদ্ধান্ত শনরলন থ  শিশন 

আরও শিব্রু সন্তানরের জন্ম শেরি িান না। শিশন শেেওোইফরের থকানও নবজাি শিশুরের থকানও পুরুষরক 

বােঁ িারনার অনুেশি থেনশন। ধাত্রী থকান শিশুরক ক্ষশি কররি পাররশন। িারা জানি থ ,  শে িারা থফরাউরনর 

হুকুরের অনুসরর্ করর িািরল ঈশ্বর কু্রদ্ধ িরবন। ধাত্রীরা সবাই থফরাউনরক শেেযাবােী বরলশিল থ  নারীরা িারের 

সািা য িাড়া জন্ম শেরেরি। থফরাউন শসদ্ধান্ত শনরি আররা করঠার বযবস্থা গ্রির্ করা। শিশন আরেি থেন থ  জন্মগ্রির্কারী সেি বালক বালক 

নীল নরে জন্ম থনরব। এখন থসই সেে একজন েশিলা জন্ম শেরেশিরলন এবং থেখরলন শকিারব িার সন্তানটি শনখুেঁি শিল শিশন িারক এি 

িালবাসরিন থ  শিশন িারক নেীরি থফরল শেরি পাররিন না। শিশন শিন োস ধরর িারক লুশকরে থররখশিরলন একশেন থস থেরখশিল থ  থস 



আর িারক লুশকরে রাখরি পাররি না। শিশন িার বাচ্চাটিরক একটি ঝুশড়রি থররখশিরলন এবং িার শিশুরক নেীর শনরি প্রবাশিি কররশিরলন। 

থফরাউরনর কনযা টুশপ থেরখশিল এবং িা থটরন শনরে শগরেশিল।  খন শিশন এটি খুলরলন, শিশন একটি কান্নাকাটি ইব্রীে শিশুর থেখরলন এই সব 

সেে শিশুর থবান টুশপ অনুসরর্ করররি। শিশন ফারাওরনর কনযারক শজরজ্ঞস কররশিরলন  শে থস িার বাচ্চারক নারসণর সন্ধান কররি িাে। 

থফরাউরনর কনযা বলল িযােঁ  এবং থবান থগল এবং শিশুটির ো থবশররে থগল। োিা িার বাচ্চার সরে োকরিা না  িক্ষন না থস িার বাচ্চার সারে 

িার থফারনর কনযা শিরসরব িার পুত্ররক শেরে শেল। থফরাউরনর কনযা েূসা 

িযিহাসরক (ললিন ৮)  

ঈশ্বররর আোর জনয একটি পশরকেনা আরি।   

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ৮)  

"আশে আপনার জনয পশরকেনা আরি জাশন," প্রিু থ াষর্া, "আপশন উন্নশি এবং আপশন ক্ষশি না পশরকেনা, আপশন আিা এবং িশবষযরি শেরি 

পশরকেনা।" থজররশেো 29:11 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ৮)  

আপনার িশবষযরির শনেি িরি পারর শক িারা েরন আপনার পশরবাররর সেসযরের শজজ্ঞাসা। প্রােণনাে ঈশ্বররর কারি এই পরােিণগুশল গ্রির্ 

করুন এবং িােঁ রক শজজ্ঞাসা করুন শিশন  শে সম্মি িন বা আপনার জনয বড় পশরকেনা আরি। 

 ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ৮)  

ঈশ্বর একজন উদ্ধারকিণ া পাঠাব  খন শিশন প্রস্তুি। 

 ফান র্াইম! (ললিন ৮) 

লগইম (ললিন ৮)  

ঝুশড় পাস করা 

িাত্ররা থগাল করর বসরব। লক্ষ িরে ঝুশড় ধরর না থররখ পররর জন থক থেওো িাড়ািাশড়। একজন িলাশেোর ঝুশড় শেরে থখলা শুরু করর, 

শিক্ষক বরলন, “শবষে িরে_। ঝুশড় পাি করুন। থস শনরজর োন শেরক ঝুশড় পাি করর আর পাি করার সারে সারে ওরক বরল থেওো শবষে 5টি 

নাে বলরি িরব।  শে থস সফল িারব 5টা নাে বলরি পারর থিষ নাে বলার সেে  ার িারি শজশনস োকরব থস নিুন “ইট” িরব।  শে ইটা খুব 

িি লারগ িািরল িাত্ররা 5টার জােগাে 3রট নাে বলরি পারর। শকিু প্রিাশবি শবষে: থনারির গে, শ শুর জরন্মর গে, অিীি পাঠ প ণারলািনা, 

থররিারােঁ , ক্রীড়া েল, সবশজ, টিশি থিা, শেিশর, গািপালা, জীশবি প্রার্ী, পাশনর িির, ইিযাশে। 

আতলাচনা (ললিন ৮)  

(বড় িাত্ররের জনয) 

1. ঈশ্বর কিক্ষর্ লারগ? প্রােণনাে তধ ণ ধারর্ করর এবং ঈশ্বররর শেরক িাশকরে োকা শক পােণকয? 

শবরশি দ্ারা িারক ঠকারনার থিষ্টা। প্রােণনাে তধ ণ ধারর্ করার থকানও কারর্ থনই। কখনও কখনও আেরা ইশিেরধযই 

শুরু করা িরেরি থ  প্রােণনা করার একটি উত্তর আরি শকন্তু আেরা এখরনা এটি থেখা  াে না। আোরের প্রােণনাে তধ ণ 

ধররি শিখরি িরব (প্লাসাে 40: 1-3, প্লাসাে 69: 1-13; শিরিাপরেি 1: 28-31; েযাশনরেল 10: 10-13) 

2. থকন আশে এেনশক ঈশ্বররর শবশ্বাস করা উশিি? আেরা শক শবশ্বাস কররি পাশর থ  ঈশ্বর  া িান আেরা িা করব? 

ঈশ্বর  া কররি বরলন িা কররি শিশন শবশ্বাস কররি পাররন। আপশন শক থেরখরিন থকউ কাউরক শবভ্রান্ত করর থেরখরিন থ  ঈশ্বর  া 

বরলশিরলন িা শক শিশন কররি  ারবন? আশে ঈশ্বররর উপর শনিণ র কররি পাররন থ  শিশন িােঁ র বারকযর েরধয সেি বরলন। (1 শকং 18: 1-40) 



3.রকউ  শে আোরক  ৃর্া করর, িািরল? 

কখনও কখনও আেরা সািসী িরি পারর এবং  ারা আোরের  ৃর্া, এবং কখনও কখনও আেরা অনয গাল িালু এবং িারের িালবাসা প্রেিণন 

করা উশিি। দুই েরধয পােণকয সম্পরকণ  আপনার িাত্ররের সারে কো বলুন। শ শু  খন থলারকরের প্রশি  ৃর্া কররিন, িখন শিশন িারেররক 

সারপর বংিধর বরল োকরিন।  খন জন বযাপটিরির িত্রু শিল িখন শিশন িারেররক একটি োকাশি ... ... এর জনয অরপক্ষা করুন ... সারপর 

থব্রাঞ্জ শকিারব িারের িত্রুরের থপ্রে শিল? আপনার  ৃর্া থ  থকউ থপ্রে করা সম্ভব? আপনার িত্রুরের িারলাবাসার েি থিিারা শক? (এক্সোস 

23: 4-5; প্লাসে 18: 37-40, 27: 1-5; শিরিাপরেি 24: 17-18, 25:21; েযােু 5: 43-47) 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ৮)  

 

 

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ৮)  

থবলুন সুরিা ররকট 

পান করার ি 1 ইশি োরপ কাটুন। একটা 2শেটার লম্বা সুরিা ি-র েরধয শেরে পার করান আর িি করর সুরিার দুটি প্রান্ত ধরুন। একটা থবলুন 

ফলন শকন্তু বােঁ ধরবন না। ি-র টুকররাটা থবলুরনর সারে থটপ শেরে লাগান। থবলুনটা থিরড় শেন থবলুন সুরিা ধরর শিটরক  ারব।   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ৯ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ৯) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ৯)  

শিড় শকন্ত পেেশলি না িওোর থকস। 

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ৯)  

পুশলি: িযারলা সযার, আশে শক শজজ্ঞাসা কররি পাশর আপশন থকন আোে থেরকরিন? 

ভ্রের্কারী: িযারলা, িযােঁ , আসার জনয ধনযবাে অশফসার। আশে শবরির উপর িােঁ টরি িােঁ টরি একটা সরিিজনক 

পযারকজ থেখরি পাই। 

পুশলি: আোরক বলার জনয ধনযবাে। আেরা সরিিজনক পযারকজ থক খুব গুরুত্ব শেই। 

ভ্রের্কারী: আপশন  শে পার ধরর এক শকরলাশেটার িােঁ রটন িািরল শনিই ওগুরলা থেখরি পারবন। 

পুশলি: ওগুরলা? 

ভ্রের্কারী: িযােঁ  12টা রুটি িশিণ  ঝুশর, শকন্তু থকারনা থনৌকা বা থলাক থনই। 

পুশলি: অবাক কাণ্ড। আপশন শক একটু শববরর্ শেরি পাররন? 

ভ্রের্কারী: িযােঁ  বাইররটা থবি েুিেুরি আর থিিরটা নরে আর সাো: খুব সুস্বাদু। আশে শুধু িারব ওগুরলা  খন সেয বানারনা িেশিল িখন 

করিা িাল থখরি শিল... 

পুশলি: আশে বলরি িাইশিলাে ঝুশড় গুরলা। ঝুশড়গুরলার বর্ণনা কররি পাররন শক?  

ভ্রের্কারী: ওগুরলা সাধারর্ পুররনা ঝুশড় শিল। 

পুশলি: কিগুরলা আরি বলরলন? 

ভ্রের্কারী: বাররাটা। 

পুশলি: আর কিগুরলা রুটি আপশন শনরেরিন? 

ভ্রের্কারী: দুরটা, না িাররট, শকন্তু আশে ইশিেরধয দুরটা থখরে শনরেশি। 

পুশলি: আোরক ওই দুটি প্রোর্ স্বরূপ শনরে থ রি িরব। 

ভ্রের্কারী: আপশন শনশিি? আররা 12টা ঝুশড় ওই শেরক থগরলই পারবন। 

পুশলি: ঠিক আরি িািরল আরে একটা শেন, রািার জনয। 

ভ্রের্কারী: আোর েরন িশেল আপনার প্রোরনর জনয িাই।  

পুশলি: িযােঁ  শনিেই পুশলরির কারজ, শররপাটণ  করার জনয ধনযবাে, আিা কশর আপনার শেনটা িাল  ারব (খুশি েরন রুটি থখরি থখরি িােঁ টরি 

িােঁ টরি ঝুশড়র শেরক িরল থগল।)   

 



 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ৯)  

ক্লারস আনুন: রুটি বা নান 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ৯)  

গালীরলর সেুরদ্রর অনয শেকটি আজরকর শেরন এেশন থেখরি। পটিূশেরি হ্রে থ খারন 

 ীশু একটি থনৌকাে ভ্রের্ কররন "অনয শেরক"  াওোর জনয। এখারনই সম্ভবি ক্লান্ত, 

কু্ষধািণ  শিরড়র সারে িােঁ র থেখা িে এবং শিশন ওরের খাওোন। 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ৯) 

 

থগাপন কো : একটি বড় শপকশনরকর লারির পর  ারস োরির িাড় বাে থেওো। 

 

 

লকি িমাধান! (ললিন ৯) 

 িাইতিতলর গল্প (ললিন ৯)  

যীশু 5000 ললাক খাওয়ান 

িাইতিল লথতক: মাকট  6: 30-44 মযাথু 14: 13-21 

শ শু ও িােঁ র শিষযরা েী ণশেন ধরর থলারকরের পশরি ণাে শিরলন এবং থসই শেরনর থিরষ এরসশিরলন থ , শ শু 

থেখরি থপরলন থ  িার বনু্ধরা কু্ষধািণ  ও ক্লান্ত শিল। শিশন িারেররক থনৌকাে থ াগোন করার জনয বরলশিরলন 

এবং িারা একটি িান্ত স্থারন ভ্রের্ করি  ারি িারা শবোে ও খাবার থখি। োনুষ  খন থেখল থ  শিশন থনৌকাে 

 াশেরলন িখন িারা হ্ররের িারপারি পা শেরে িলারফরা করশিল।  খন ঈসা থনৌকা থেরক থবশররে আসরলন, 

িখন শিশন িােঁ র জনয অরপক্ষা করশিরলন এেন এক শবিাল শিড় থেরখশিরলন।  শেও শিশন কু্ষধািণ  ও ক্লান্ত শিরলন 

িবুও শিশন িারের উপর করুর্া কররশিরলন এবং অসুস্থ থলারকরের শনরােে শুরু কররশিরলন। শিষযরা জানি থ  থলারকরা  ীশুর কো শুনরি 

থিরেশিল শকন্তু থেরী করশিল। িারা ঈসা েিীরির সারে কো বরলশিল এবং িারক বরলশিল থ , থলারকরা  শে খাবাররর জনয শকিু খাবার শকরন 

থনবার জনয িিররর কারি শগরেশিল িরব এটি একটি িাল ধারর্া িরি পারর। ঈসা েশসি শিষযরেররক শুধু শকিু খাবার শেরি বরলশিরলন। শিষযরা 

বরলশিরলন থ , এই সেি োনুষরক খাওোরনার জনয 8 োরসর েজুশর শনরি িরব। শ শু িারেররক শকিু খাবার খুেঁজরি বরলশিরলন, শকন্তু সেি 

শিষযরা পােঁ িটা রুটি ও দুরটা োি খুেঁরজ থপরেশিরলন। ঈসা েশসি খাবাররর জনয অনুররাধ কররশিরলন এবং থলাকরের শিড়রক েরলর  ারস বসরি 

শনরেণ ি থেন। এরপর শিশন ধনযবাে শেরলন এবং রুটি টুকররা টুকররা করর থিরে শেরলন এবং োিরক িাগ করর শেরলন। থসই শেন প্ররিযরকই 

খাওোরি পারি,  শেও থসখারন 5,000 জন পুরুষ এবং িারের পশরবার শিল।  খন সেি থলাক খাওো-োওো করশিল িখন শিষযরা িুরট 

শগরে খাবাররর বাররা বাররকাটা সংগ্রি কররলন। 



িযিহাসরক (ললিন ৯)  

ঈশ্বর আোরে  া শেরেরিন িার জনয আশে কৃিাঅেণ থবাধ করব। 

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ৯)  

"সোপ্রিুরক ধনযবাে োও, িােঁ র নাে োক। শিশন  া করররিন িা জাশিগরর্র েরধয জানাও। "1 ক্রশনকল 16: 8 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ৯)  

খাওো আরগ আপনার োো (এেনশক সু্করল বা একটি থরিুরররে) আপনার োো রাখুন এবং ঈশ্বর বলুন, "আোর জনয এটি প্রোন করার জনয 

ধনযবাে।" 

 

ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ৯)  

ঈশ্বর োনুরষর সব িাশিো উপলব্ধ করা এবং কু্ষদ্রিে শববরর্ সম্পরকণ  বজাে রারখ। 

 ফান র্াইম! (ললিন ৯) 

লগইম (ললিন ৯)  

রুটি আর োি ঝুশড়রি রাখুন 

আরগর থেরক শিক্ষকরক ক্লাসরুরের থেোরল লাগারনার জনয একটা বড় ঝুশড়র িশব আর প্রশিটি বাচ্চার জনয একটি রুটির বা  োরির িশব তিশর 

করর রাখা উশিি, আর িাই দুরটা থিাখ বােঁ ধার কাপড়। িাত্ররের দুটি েরল িাগ করা িরব, এক েরলর কারি োকরব োরির িশব এক েরলর কারি 

রুটির। িশবর শপিরন একটু একটু থটপ লাশগরে শেন  ারি থিটারি সুশবধা িে। বাচ্চারের লাইন করর োেঁ ড় করান ও এরক এরক থিাখ বন্ধ করর 

থেওোরলর কারি শগরে িারির িশব লাগারি বলুন। থ  বরলর সব থেরক থবশি িশব ঝুশড়রি লাগারবা িরব িারা শজিরব। 

 

 আতলাচনা (ললিন ৯)  

(বড় িাত্ররের জনয) 

1. থকন কািাকাশি থ রি  রেষ্ট না িে? এেন অরনক থলাক আরি  ারা আোর থিরে থবশি আরি। শকন্তু এেন শকিু আরি 

 ারা আোর থিরেও কে আরি। আেরা শকিারব ঈষণা এবং ঈষণা থিষ কররি পাশর? 

আোরের সবণো িাগ করার সুর াগ োকরব, এবং অনযরের সারে আোরের শক িাগ করা উশিি। (2 িেূরেল 12:1-9; এক্ট 

4: 32-37; 2 কশরন্থীে 8: 10-15; 2 কশরন্থীে 9: 7-11; 2 শেষলনীকীে 3: 6-12) 

2. আশে এখন প ণন্ত শক পােণকয কররি পাশর,  শেও আশে এখনও বড় িরেশি না? 

আপনার শপিা-োিা আপনার তেনশিন পশরি ণা সম্পরকণ  কিগুশল উপারে িাবরি পাররন? িারা আপনারক পশররবিন করা িরল এটি একটি 

পােণকয করা? ক্রেবধণোন অংি অংিীোশর শিখরি থ  আপশন অনযরের শবরিষ করর  খন এটির প্ররোজন থনই, থসবার দ্ারা শবরশ্বর পােণকয 

কররি পাররন। োকণ  10: 42-45; লূক 10: 38-42; থরাোনস্ 12: 1-3; আশে কশরন্থীে 12: 5-11 

3. একটি অরলৌশকক  টনা শক? শকিু অরলৌশকক  টনা  া আপশন অনয োনুরষর সারে  টনার কো শুরনরিন? আপশন শক কখনও আপনার 

শনরজর জীবরন একটি অরলৌশকক  টনা থেখা  াে? 

একটি অরলৌশকক  টনা আোরের প্রাকৃশিক শবরশ্বর একটি অশিপ্রাকৃি িিরক্ষপ। থবশিরিাগ সেে, আেরা অরলৌশকক  টনাগুশল আিা কশর না, 

শকন্তু ঈশ্বর িারের অরনরকর সারে িারের শবশস্মি করররিন। িারা একটি িত্রুরের িালবাসা প্রেিণন কররি সক্ষে িওোর জনয হৃেে খুব ঠাো 

শিল  খন সিয অনুিাপ থেরক, একটি িারীশরক অসুস্থিা একটি গাড়ী দু ণটনা এড়ারনা থেরক পশরসীো িরি পারর। 



সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ৯)  

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ৯)  

শেউকাস 

ফুটন্ত জল একটা সে পারত্র রাখুন িারি 2 পযারকট শজরলটিন থেিান। শজরলটিন জরলর সারে থেিারনার জনয িারলা করর নাড়ান। গরে জরল 

পানরকক শসরাপ থেিান এরি নকল শেউকাস তিশর িে। সশিয শেউকাস থপ্রাটিন আর শিশন শেরে তিশর িে, আর আোরের এক্সরপশররেে-এ 

শজরলটিন থেরক থপ্রাটিন আরস আর শসরাপ থেরক শিশন। আনি কর। 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ১০ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ১০) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ১০)  

রাজার আবাধয িাকররর থকস  

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ১০)  

অপাররটর: বযাশবলন ফারনণস থকাম্পাশন, কীিারব আশে আপনারক সািা য কররি পাশর? 

েযারনজার: িযােঁ  আশে শক ফারনণস সাশিণ রসর সরে কো বলরি পাশর? 

অপাররটর: েরন িরে িারা থকউ এই েুশিরিণ  উপলব্ধ থনই, আশে শক িারের িে থেরসজ শনরি পাশর? 

েযারনজার: িযােঁ , ধনযবাে। আোর একটা ফারনণস আরি থ টার পরীক্ষা করারনা েরকার । 

অপাররটর: এটা শক নিুন, েুরা সেিূশেরি আরি? 

েযারনজার: িযােঁ , ওটাই । 

অপাররটর: ঠিক আরি, ওঠারিা শকিুশেন আরগই লাগারনা িরেশিল। ওর সাশিণ স থিা 20 োস পরর িওোর কো।  

েযারনজার: আিা আশে ঠিক জাশন না। 

অপাররটর: আপশন গরে করার সুর াগ থপরেরিন শক? 

েযারনজার: িযােঁ , কালই িাশলরে শিলাে, শকন্তু শকিু উরল্টাপাল্টা িরি োরক।  

অপাররটর: নিুন ফানণারস প্রেে প্রেে খুব থধােঁ ো িে আর একটু গন্ধ থবররাে। 

েযারনজার: থস সব ঠিক শিল। থকউ থধােঁ ো থেখারি বা গন্ধ পােশন, শকন্তু শকিু জন অপাররটর পুরর  াে  খন থিিররর শজশনস থফলার জনয 

থখালা িে। 

অপাররটর: ওই িুশেটা স্বািাশবক অপাররটিং িাপোত্রা িুলনাে শিন গুর্ থবশি গরে িাপোত্রারিও শনরাপে োকার কো। আপশন কি গরে 

কররশিলান। 

েযারনজার: আসরল আেরা স্বািাশবরকর থিরে সাি গুর্ থবশি গরে কররশিলাে। 

অপাররটর: বাবারর। িত্ত্ব শিসারব আশে জাশন থ  িুশে এটা কররি সক্ষে। আশে অপাররটররের শনরাপত্তার জনয শিশন্তি, এবং শিিরর শকিু 

সমূ্পর্ণরূরপ নষ্ট িে  ারব। 

েযারনজার: আেরাও থসটাই থিরবশিলাে িরব। শকন্তু থিিররর শজশনস নষ্ট িেশন, আর অপাররটর েরর থগরি।  

অপাররটর: আশে ওরা শফরর আসরল খবর শেরে থেব। 

েযারনজার: অরনক অরনক ধনযবাে। 

অপাররটর: বযাশবলন ফারনণস থকাম্পাশনরি কল করার জনয ধনযবাে! 

 



 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ১০)  

ক্লারস আনুন: থেিলাই কাঠি, থপাড়া কাপড় 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ১০)  

এই িশবটি সম্প্রশি ব্রাশজরল একটি ইোি শেরলর েরধয থনওো িরেশিল। িুশের 

কািাকাশি কাজ করর এেন পুরুষরা সুরক্ষােূলক, অশগ্ন-প্রোর্ থপািাক, বুট, গ্লািস এবং 

থিলরেট বযবিার কররি িরব। 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ১০)   

থগাপনীে: বােয ন্ত্র, িাশপণ, বােঁ শি, এবং শজোর একটি েরি িে। 

 

লকি িমাধান! (ললিন ১০) 

িাইতিতলর গল্প (ললিন ১০)  

শােরাক, লমশাক, আতিেতনতগা  

িাইতিতলর লথতক: িযাসনতয়ল 3 

রাজা থনবুকােরনজার একটু শবিালাকার থসানার েূশিণ  বানান, আর সবাই থক আরেি কররন থসই েূশিণ র আরাধনা 

কররি। শিশন িার সব েন্ত্রীরের আসরি বরলন আর িারের আরেি কররন  খশন গান থিানা  ারব িখনই জন িারা 

িােঁ টু থগরড় বরস এই েূশিণ র আরাধনা শুরু করর।  শে িারা েূশিণ  থক প্রােণনা কররি আপশত্ত করর িািরল িারের 

আগুরন থফরল থেওো িরব।  খন রাজা থনবুকােরনজার জানরি পাররন িার থসবা রি শিন ইহুশে কেণিারী প্রােণনা 

কররি আপশত্ত জানারে শিশন খুব থররগ  ান। শিশন িােরাক, থেিাক, আরবেরনরগা থক িার কারি শনরে আসরি 

আরেি কররন এবং িারের কারি িেয োনতে চান। িারা বরল ইটা সশিয এবং িারা োো থনাোরব না। িারা 

শনরজরের রক্ষা করার কো িারবশন কারর্ িারের পুররা শবশ্বাস শিল পরে ঈশ্বর িারের বােঁ িারবন।  শে ঈশ্বর িারের নাও বােঁ িারিন িবুও িারা 

েূশিণ র সােরন োো নি কররব না আগুরনর োরক বােঁ িবার জনয। রাজা এি থররগ  ান থ  শিশন সাধারর্ আগুরনর থেরক সাি গুন থবশি থজার 

আগুন জ্বালারি আরেি থেন। সব থেরক িশিিালী থলারকরের বরলন িােরাক, থেিাক, আরবেরনরগা থক থবেঁরধ থফরল আগুরন িুেঁ রড় শেরি 

বরলন। িারপর রাজা আগুরন িার জন থলাকরক  ুরর থবড়ারি থেরখ অবাক িে  ান। একজন থক থেখরি ইশ্বররর থিরলর েি! রাজা িারের 



“সবণ িশিোন ঈশ্বররর” থলাক বরল সরম্মাধন কররন এবং িারের আগুন থেরক থবশররে আসরি বরলন। িারা  খন আগুন থেরক থবশররে 

আরসন থেখা  াে আগুরন িারের কাপড় জাো, িােড়া বা একটা সাো িুলও পরড়শন।“  

িযিহাসরক (ললিন ১০)  

 খন আোে অনযাে শকিু করার আরেি করা িরব, িখন আশে িা থেরন থনব না। 

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ১০)  

 “আোর থিরল,  শে থিাোে পাপ প্ররলািন থেখাে, িরব থিরর থ ও না।” শিরিাপরেি 1:10 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ১০)  

কাউরক ঠশকে না বা পরীক্ষার সেে উত্তর থেখরবন না।  শে থকান বনু্ধ পরীক্ষার সেে উত্তর বরল শেরি বরল িারের োনা কররবন। থোকারন 

 খন থকউ থেখরি না িখন থ ন িুশর কর না।    

ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ১০)  

 ারা ক্ষশির হুেশক থেওো সরিযও ঈশ্বররর উপর শবশ্বাস রারখন িারের পরি ঈশ্বর সব সেে োরকন। 

 ফান র্াইম! (ললিন ১০) 

লগইম (ললিন ১০)  

িব্দ ধরা 

শিক্ষক সব েল থক একিা থপশন্সল, একটা ি আর শনবণাশিি সৃ্মশি থলাক, েূল িব্দ বা থখােঁ জার িব্দ থলখার জনয থিাট্ট কাগজ থেন। প্রশিটি 

কাগরজ একটি িব্দ থলখা োকরব। একটা থগাল লাইন থসট করর শনন। েলগুশল এই লাইন অবশে থেৌরড়  ারব আর শফরর আসরব, আর পারপর 

গুশল ি শেরে িুরস ধরর রাখরব, িাি লাগারনা িলরব না। েরলর সেসযরের অনয জন থক কাগরজর টুকররা শেরি িরব িাি না লাশগরে। পররর 

জন থক শনরজর ি শেরে িুরস কাগজটা শনরি িরব আর থেৌরড় লাইন অবশে শগরে শফরর এরস পররর জন থক শেরি িরব।   

আতলাচনা (ললিন ১০)  

(বড় িাত্ররের জনয) 

1. শে খ্রীষ্টান িওো আোে অশপ্রে করর থিারল িািরল শক িরব? থলারকর কারি জনশপ্রে িওোর িাওো ও ঈশ্বররর 

অনুসরর্ করার েরধয আশে শকিারব বযালান্স করব?  

খ্রীষ্টান িওোর সারে সারে জনশপ্রে িওো  াে, কারর্ আোর শবশ্বাস গ্রির্, অনযরের থপ্রে, এবং িারের জনয থসরা শক 

কররিন জনশপ্রে িরে একটি থরশসশপ নে, শকন্তু এটি বািব বনু্ধরের কররি একটি দুেণ ান্ত উপাে। ঈশ্বর সবসেে 

আোরেররক জনশপ্রেিা অজণ রনর জনয থবরি থনরবন। (শিরিাপরেি 29:25; েযােু 10: 32-33; ইব্রীে 12: 14-15; 

শপটার 4: 12-14) 

2.  শে এটা িুল না িে? আশে শক আোর অনুিূশি শবশ্বাস কররি পাশর?                                                                                    

না, আপশন অনুিূশি অনুিব কররি পাররন না। ঈশ্বর এর কণ্ঠস্বর অনুিীলন লারগ শকিারব বুঝরি থিখার। ঈশ্বর আোরেররক  া কররি 

বরলশিরলন িা কীিারব আোরের অনুিূশির অনুরূপ িে িা আোরের শিন্তা কররি িরব। আেরা আোরের সঠিক অনুিূশি এবং আোরের িুল 

অনুিূশির েরধয পােণকয বলরি পাশর না। (শিরিাপরেি 1: 1-7; শিরিাপরেি 3: 21-26; থরাোনস্ 14: 20-23; গালািীে 5: 16-17) 

3.শক িরব  শে শুধু একা আশেই না বশল? 

আোর ঠিকটাই করা উশিি। এটা েরন িে থ  এটি সশিযই িিুর িরি পারর  খন আশে খারাপ শকিু থেখরি পাব না থ  আশে অনয সব শক 

কররিন িা করা িরব, অেবা  শে পশরর্শি েী ণ সেে দূরর োরক শবজ্ঞিার এক অংি সঠিক শজশনস কররি এেনশক  খন আপশন িুল শজশনস 



করার পশরর্শিগুশল থেখরি পারবন না। প্লাসে 25: 1-5 আোরের থেখাে থ , োেূে একই পশরশস্থশির ওপর প্রশিশক্রো থেশখরেশিরলন এবং 

ঈশ্বররর কারি প্রােণনা কররশিরলন থ ন শিশন কীিারব িা  টারবন। 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ১০)   

 

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ১০)  

দুরধর বারক্সর গাশড় 

পান করার ি-র দুরটা টুকররা কাটুন, দুরধর বারক্সর িওড়া শেরকর োরপর িাইরি এক ইশি লম্বা োরপ। আপনার গাশড়র জনয দুরটা অযাশক্সল 

কাটুন থগাল কযাশের কাঠি শেরে, থ  রকে লশলপরপ বযবিার িে, অযাশক্সল থ ন আপনার ি-র টুকররার থেরক আধ ইশি লম্বা িে। অযাশক্সল 

গুরলা ি-র েরধয থ াকান আরর িাকার সরে অযাশক্সল লাগান, িাকা বানারি ওষুরধর থবািল বা শিরের থবািল বযবিার করুন। ি িারপ শেরে 

দুরধর বারক্সর সাইরের সারে লাগান, দুরধর বাক্স গাশড়র েি িে  ারব। 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ১১ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ১১) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ১১)  

থজল থিরে পালারনার  টনা 

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ১১)  

কারাপাল: আপনারক ধনযবাে এই সংশক্ষপ্ত থনাটিরি এখারন আসার জনয. আশে িাই এই থসল গুশলরক কা ণকরী 

অবস্থাে শফশররে আনরি. 

অিশনল: থকারনা সেসযা থনই. আপশন কী আোরক থেখারি পাররন থকান থকান অংি িূশেকরম্প ক্ষশিগ্রি িরেরি. 

কারাপাল: িােঁ , ওগুরলা ওশেরক. এই থসলগুশল সেি পরীক্ষা করা েরকার, শবরিষি িালাগুশল. 

অিশনল: ঠিক আরি থেখা  াক. 

কারাপাল: এইটা থেখুন আর এইটা থেখুন( শনরেণ ি কশরো) 

অিশনল: ঠিক আরি, অবিযই. এটা খুবই সাধারর্ বযাপার 

কারাপাল: এটার বযাপারর আশে শনিই িাগযবান 

অিশনল: থি বালক, েরন িরে িূশেকম্প সেি থসল এর সারে আপস করররি. 

কারাপাল: সশিয, প্ররিণ ক েরবাজাই থখালা 

অিশনল: সযার, আপশন একজন িাগযবান বযশি 

কারাপাল: িােঁ , ইটা আোর সবরেরক জ ন্ন শেন িরি পাররিা, পশরবরিণ , ইটা আোর সবরেরক িারলা শেন িরলা 

অিশনল: আো, আপশন কী এটা শনশিি কররি পাররন থ  আশে  খন শখল ও কব্জা লাগারবা িখন থ ন থকারনা বাশসিা আোর শনকরট না 

আরস 

কারাপাল: না, িারা আসরব না. িারের ও িারলা শেন কাটরি 

অিশনল: িারা শনিে িারলািারব  ুোরে 

কারাপাল: িােঁ  , থসটা একটা েী ণ রাশত্র, গানবাজনা, িূশেকম্প আর সবশকিু শনরে 

অিশনল: গান? 

কারাপাল: এটা একটা অসাধারর্ রাশত্র থ টা পূরবণ কখরনা আরসশন 

অিশনল: ঠিক আরি, আশে এখন কারজ লাশগ 

কারাপাল: আশে এখন  ুরোরবা. 

 

 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ১১)  



ক্লারস আনুন: শক্রশিোন সংগীি না শগজণ ার গারনর বই 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ১১)  

এই িরে থসই কারাগার থ খারন পল -রক রাখা িরেশিরলা গ্রীরসর শফশলশপ-রি। এটি 

আজ সংরশক্ষি এবং একটি প ণটন গন্তবয শিসারব বযবহৃি িে। 

 

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ১১) 

 

রিসয  :কারাগাররর থখালা েরজা এবং থেওোল- এ ফাটল ও িার িগ্নিূপ  া সেয িুশেকরম্পর ফল।  

 

 

লকি িমাধান! (ললিন ১১) 

িাইতিতলর গল্প (ললিন ১১)  

পল এিং সিলাি 

িাইতিল লথতক: এক্ট 16 

পল এবং শসলাস িখন আটক এবং শপটা এবং কারাগারর শনশক্ষপ্ত িে। িারা িির িত্রিে অশি ুি করা িে। 

বশিরের িাি পা শিকল শেরে থবেঁরধ রারখ। পল এবং শসোস  ীশুরক গান গাইরি এবং গান গারে রারির েরধয 
কাটিরেরিন। িঠাৎ, একটি িূশেকম্প শিল এবং িৃঙ্খল পল এবং শসলাস শিংস্র এবং েরজা থখালা।  খন কারাগার 

থজরল থজরল থজরগ থজরগ উঠশিল এবং িে থপরেশিল থ  থপৌল ও সীল পাশলরে শগরেশিল।  শে িারা িরল  াে 

থটরন থবর িার িরবাশর িাই শনরজ নষ্ঠ করুন। শকন্তু থপৌল ও সীল এখরনা থসখারন ররেরিন। কারাগার এি শবশস্মি 

শিল থ  থপৌল ও সীলরা োকি। পল এবং শসলাস িারক বরলন, "প্রিু  ীশুরি শবশ্বাস করুন, এবং আপশন সংরক্ষর্ 

করা িরব - আপশন এবং আপনার পশরবাররর।" (এক্ট 16:31) রারির োঝখারন সেগ্র পশরবাররর সবাই িারের শবশ্বাস 

করা  ীশু বাশপ্তস্ম িরেশিল। 

িযিহাসরক (ললিন ১১)  

শনরেণ াষ োকা সরত্তও  শে আোর উপর থকারনা শকিুর েি আরস ইশ্বর আোর শবরিষ আিীবণাে থেন। 

সৃ্মসে ললাক (ললিন ১১)  

"ধনয িুশে,  খন থিাোরের থক থকউ অপোন করর, শিরস্কার করর, এবং আপনার সন্মরন্ধ খারাপ বরল।" েযােু 5:11 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ১১)  



থখালা েরন আপনার পশরত্রারর্র কো বলুন, আপশন সশিযই একজন শখ্রিান।  শে োনুষ আপনারক অপোন করর এবং আপনার েজা করর, 

প্রশিরিাধ থনরবন না। নীরব োরক ঈশ্বররক বলুন আপনারক থেখারি আপশন শক পাররন। 

 

ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ১১)  

ঈশ্বর অসম্ভব পশরশস্থশিরি শনরজর অনুগােীরের উদ্ধার কররন ও িােঁ রের আনি থেন। 

 ফান র্াইম! (ললিন ১১) 

লগইম (ললিন ১১)  

িার থকার্ 

ক্লাসরুরে থকানার সংখযা 1 থেরক 4। একটি বযারগ থোড়ারনা কাগজ িশিণ  করুন, কাগরজ 1-4 থলখা োকরব। “ইট” িওোর জনয একটি 

িলাশেোর থবরিশনন। থসই বযশি থিাখ বন্ধ করর 10 গুনরব আর বাশক িাত্ররা ক্লাসরুরের িার থকারর্ িশড়রে  ারব।  খন সব িাত্ররা এক থকার্ 

এ জো িরব “ইট” একটি নম্বর বার কররব। থ  বাচ্চার থসই থকার্ এ োকরব িারের বরস পড়রি িরব, পএই রকে করর বার বার থখলুন।  শে 

কে থলাক শনরে থখলা িে িািরল সবাইরক আলাো আলাো থকার্ থবরি শনরি িরব।  শে এেন থকান থকারর্র নম্বর আরস থ খারন থকউ থনই 

িািরল “ইট’ থক অবার নম্বর বািরি িরব। থখলা িলরি োরক  িক্ষর্ না এক জন বাশক োরক। থসই িাত্র পররর “ইট” িরে  াে। 

আতলাচনা (ললিন ১১)  

 (বড় িাত্ররের জনয) 

1.প্রােণনা করার িারলা ও খারাপ ধরর্ শক? কিক্ষর্ প্রােণনা করা উশিি? আেরা কপট শবশ্বাসী এবং সঠিকিারব 

প্রােণনা করার েরধয িারসােয শকিারব খুেঁরজ থপরি পাশর? সঠিক পেটি ঈশ্বররর কারি সৎ ও স্বে িরি িরব  খন 

আেরা িােঁ র সারে কো বলব। িুল পে িল েুনাশফকরের েি প্রােণনা করা, সবার সােরন েী ণ সেে ও উচ্চ স্বরর। 

 ীশু বরলরিন কপট থলারকর েি অরনক িব্দ বযবিার না করর প্রােণনা কররি, শকন্তু পরর শিশন িার 

অনুগােীরের এক  োর কে প্রােণনা কররি। 

2. ঈশ্বররর কাি থেরক আশে কিটা দূরর োকরি পাশর?  খন আশে েরন কশর আশে শক কররি পাশর? 

কখনও কখনও ঈশ্বর আোরের একটি উপিযকা থেরক পােিাশর আরি থ খারন আেরা ঈশ্বররর কাি থেরক দূরর অনুিূশি একটি ঋিু োধযরে 

থ রি থসই সেরে, আোরের অনুিূশিগুশল সরত্ত্বও আেরা ঈশ্বররর ওপর আোরের শবশ্বাস এবং শবশ্বাস বজাে রাখার আিা কশর। অনয সেে, 

আেরা ঈশ্বররর কাি থেরক দূরর অনুিব কররি পাশর কারর্ আেরা পারপর েরধয ররেশি। থ  থক্ষরত্র, আেরা অনুিাপ এবং পশরবিণ ন প্ররোজন 

 শে আেরা শবভ্রান্ত িে, এটি েরনার াগ শনবদ্ধ করর, বা আেরা শুধু িুল িরে, এটি শবশ্বাস লারগ আেরা শবশ্বাস কররি পাশর, আোরের 

অনুিূশিগুরলা থকান বযাপার না। (গীিসংশিিা 9:10, 42: 6-11, 89: 19-26; েশে 27: 45-50; থপ্রশরি 13: 2) 

3.শক িরব  শে আোর আ াি লারগ িািরলও শক আশে পারব?   

ঈশ্বর আোরের আেে। আপশন শক শগজণ ার থকান িাই বা থবারনর সারে সশিযই খারাপ শকিু  টরি থেরখরিন এবং আপশন আি ণ িরেরিন থ  

িারা কীিারব শনরজরের খারাপ সেে পার কররি পারর? িারের থেখা খুব কষ্টকর শকন্তু িারের জীবন আররা থবশি কষ্টকর। থবশি কষ্ঠকর কারর্ 

ইটা বযশিগি। একই সেে,  া থেখাে িার থেরক থবশি সিজ কারর্ িারা ঈশ্বররর আেে আরি, একটি সুরশক্ষি জােগা, একটা িরসা। থকানটা 

থবশি িাল? একটা সিজ জীবন থ খারন থকান িরসার প্ররোজন থনই না করষ্টর সেরে কারুর িারলাবাসা? আশে থলাক থক প্রাে শুরনশি বলরি 

আোর েরিা কষ্ট থ ন আর কাউরক না থিাগ কররি িে। শকন্তু িারের  শে অবার একই শজশনস অবার কররি বলা িে িারা আবার কররব কারর্ 

করষ্টর পশরর্ি সুরখর শিল।(ইরোব 1: 12-22; প্লাসে 23: 1-4, 31: 14-22; শ রশেে 29:11) 



 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ১১)  

 

 

 

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ১১)  

কাগজ িােঁ জ করা  

একটা কগজ শবি বার িাগ কররি থিষ্টা করুন।  এটা করা অসম্ভব কারর্ কাগজটা অরনক থোটা িরে  ারব। শকন্তু িাও থিষ্টা করর থেখুন আপশন 

করিা দূর এরগারি পাররন। 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ১২ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ১২) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ১২)  

টাকা অপিে করার শসদ্ধারন্তর থকস 

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ১২)  

সাইেন: আোরের কারি ৩ ো সেে আরি অশিশেরের আসার আরগ জােগােটা ঠিকঠাক করার জনয। 

িাকর: সযার, 3  োরি সব শকিু তিশর করা অসম্ভব। আোরের সব বাসরনর বাইররটা ধুরি িরব আর থেরঝ ও থেওোল 

গুরলা ধুরি িরব। কােঁ ো বাশলি আর থিোর ঝাড়রি িরব। দুপুরর খুব ধুরলা আরস।  

সাইেন: আোরের সব শকিু ঠিক কররি িরব। আশে বাশড়র অবস্থার কাররর্ লশজ্জি িরব িাই না। 

িাকর: আশেরক এই সব কররি িরব, আর থকারনা উপাে থনই । 

সাইেন: ঠিক আরি, িুশে বাশকরের শনরে শুরু করর োও। 

িাকর: রারির খাবাররর অরোজন করার ও থবশি থলাক থনই। আেরা রারির খাবার তিশর করর পশররবিন কররি পারব শকন্তু শবলাসবহুল 

অরোজন করর ওেঁর পা ধুোরি পারব না।  

সাইেন: আশে শনশিি শিশন বুঝরবন।  

িাকর: শিশন শক একজন  াত্রী? িার পা থধাোরনা একটি রীশি। 

সাইেন: িাড়? আোরের থলাক থেখারনার জনয এই সব শবলাসিুল আওজন করার প্ররোজন থনই । 

িাকর: সযার আর একটা কো, আশে শুরনশি িােঁ রক অরনক থলাক থিরন। আোরের থসৌিাগয থ  শিশন আপনার বাশড়রি আসরিন। 

সাইেন: িযােঁ  শকন্তু আোর থিেন িাল লাগরি না। আোর েরন িে না শিশন বুঝরি পররিন আোর বাশড়রি শনেশন্ত্রি িওো িার জনয কিটা 

সম্মারনর। আেরা িার েরিা সাধারর্ থেখরি থলাকরক সিরাির আেন্ত্রর্ কশরনা। 

িাকর: আসরল আশে বলরি িাইশিলাে এটা আোরের জনয সম্মারনর কো থ  শিশন এখারন আসরি। 

সাইেন: আশে ওরক থনেন্তন্ন কররশিলাে কারর্ সবাই আোর থেরক ইটা আসা করশিল। আোর েরন িে না ওর আোরক থেওোর েরিা শকিু 

আরি  া আোর থনই। 

িাকর: িযােঁ  সযার আোর শগরে আরোজন শুরু করা উশিি। আপশন শক িান আশে একটি বাটি ও থিাোরল থবর করর রাশখ  শে আপনার ওেঁর পা 

থধাোরি ইো িে? 

সাইেন: [িাকররর শেরক থররগ িাকাে] 

িাকর: োক, আশে দুিঃশখি। 

 



 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ১২)  

ক্লারস আনুন: সুগশন্ধ 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ১২)  

নীল বোরে আরি থজরুজারলরলর সুগশধ থিল  া অশিশষি করার জনয বযবিার করা িে। শেরকনােণ  

গারির থিল সুগশন্ধ থিল শেরে থেশর সাইেরনর বাশড়রি  ীশুর অশিরষরকর জনয বযাবিার কররন।  

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ১২)  

থগাপন কো: থটশবরলর কারি রাখা থিোর শেরকনােণ  থিল োটিরি িড়ারনা। 

 

 

লকি িমাধান! (ললিন ১২) 

িাইতিতলর গল্প (ললিন ১২)  

পারসফউম সেতয় যীশুর পা লধায়াতনা 

বাইরবল থেরক: লূক 7: 36-50 

 ীশু শসেরনর বাশড়রি শেনারর আেন্ত্রর্ জানারনা িরেশিল।  শেও শিশন শিরলন একজন েশিলা এরস িােঁ র শপিরন 

োেঁ শড়রে কােঁ েরি োকরলন, কারর্ শিশন খুব পাপপূর্ণ জীবন াপন কররশিরলন এবং ক্ষো লাি কররি থিরেশিরলন। 

শিশন শ শুর পারে কােঁ েশিরলন, িাই শিশন িার কান্না শেরে িারের থধৌি কররি শুরু কররশিরলন, শিশন িার িুল 

শেরে িার পা পশরষ্কার করর থফরলন এবং িারপর শ শুর পারের উপরর একটি থবািল িরা থেৌসুরের সুগশন্ধ শিটিরে 

শেরলন। শিরোন শবভ্রান্ত শিল এবং িাই  ীশুরক বরলশিরলন। শকন্তু ঈসা জবাব শেরলন, "থক থবশি কৃিজ্ঞ িরব: থকউ 

এেন বড় ঋর্ বা কু্ষদ্র ঋর্ ক্ষো করররিন এেন কাউরক ক্ষো করররিন? শ শু উত্তর শেরেশিরলন থ  শিরোন সঠিক। শ শু শিরোনরক এই কো 

বরলশিরলন: "আশে থিাোর বাশড়রি আশসোশি এবং িুশে আোর পা ধুইো জল কশরি না, িবুও শিশন িািার কান্না দ্ারা থধৌি িইরলন। িুশে 

আোরক িুম্বন কর শন, শকন্তু আোর োোে থিল  ারলনা না। থস আোর পারের উপর সুগশন্ধ থ রল শেল। শিশন িার েিান থপ্রে থেশখরেরিন, িার 

পাপ ক্ষো করা িে।  ার জনয ক্ষো করা িে িারক কু্ষদ্র কু্ষদ্র লারগ। "িারপর ঈসা থসই স্ত্রীরলাকটির শেরক িাশকরে বলরলন," থিাোর পাপ ক্ষো 

করা িরেরি, থিাোর শবশ্বাসই থিাোরক রক্ষা করররি, িাশন্ত োও "। 



িযিহাসরক (ললিন ১২)  

 খন আশে আোর পাপ স্বীকার কশর, িখন  ীশু আোরক ক্ষো কররন। 

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ১২)  

" শে আেরা আোরের পাপ স্বীকার কশর, িরব শিশন আোরের পাপ ক্ষো কররবন এবং সেি দুষ্টিা থেরক আোরের শুদ্ধ কররবন।" 1 জন 1: 9 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ১২)  

ধুরলারি থখলুন, শনরজর িারির শেরক িাকান, আর িাবুন থ  ধুরলা গুরলা পাপ। এবার িাি ধুরে থফলুন আর িাবুন থ ন আপশন  ীশুর কারি 

পাপ স্বীকার কররিন, আজ সা শেরন না শকিু খারাপ করররিন টা ধুরে থফলুন। প্রােণনা করর ক্ষো িান ঈশ্বর থক অখুশি করার জনয, ইটা জানুন থ  

শুধুোত্র শিশনই আপনার থিিরিারক ধুরি পাররবন থ েন আপশন িাি ধুরলন। 

 ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ১২)  

ঈশ্বর কিটুকু ক্ষো কররবন িার থকানও সীো থনই। 

 ফান র্াইম! (ললিন ১২) 

লগইম (ললিন ১২)  

অিীি পাঠ থখলার প ণারলািনা 

সব বেরসর বাচ্চারের এক জােগাে থজার করুন। পুররা ক্লাস থক থিাট থিাট েরল িাগ করুন। আোরবর লক্ষ থেখা থকান েল সব থেরক আরগ 

সব কটি ধােঁ ধা সোধান কররি পাররি। এই থখলাটি েরলর সব সেসয থক এক সারে শেরল থখলরি িরব। থ  েল সব থেরক আরগ থিষ কররব 

িারা শজিরব। (শিক্ষকরা সব বেরসর ধােঁ ধার থপজ গুরলার ফরটাকশপ কররি পাররন  শে িারা আরগর সব না বযবিার করা পারজল থফরল শেরে 

োরকন আর এই থখলার জনয আর রসে না োরক।)  

আতলাচনা (ললিন ১২)  

 (বড় িাত্ররের জনয) 

1. কীিারব আশে ঈশ্বররক আোর িালবাসা এবং ধনযবাে থেখারি পাশর  শে আশে িােঁ রক থেখরি না পাশর বা িােঁ রক েিণ কররি না পাশর? 

আেরা িােঁ র আরেি োনয করর ঈশ্বররক িারলাবাসরি পাশর (Iজন 4:122), অনযরক িারলাবাসার োধযরে (Iজন 5: 3), অেবা িােঁ র সারে কো 

বলা এবং িােঁ র সারে সেে কাটারনার োধযরে।  

2. আেরা এখনও ইোকৃিিারব এবং  টনাক্ররে পাপ  খন আেরা শকিারব ধাশেণক িরি পাশর? 

ঈশ্বর পশবত্র এবং সৎ িরি আোরের বলা িরেরি আোরের পাপ থেরক িওবা করা উশিি এবং ধাশেণকিা অনুধাবন করা উশিি। আেরা সবণো 

আোরের জীবরনর অশবরাে পারপর কো উরেখ করার জনয ঈশ্বররক শজজ্ঞাসা কররি পাশর এবং শিশন িারের কারি আোরের থেখারি শবশ্বি। 

(প্লাসে 32, 51; শ িাইে 59: 1-2; থরােীে 6: 12-15)  

3.  শে আশে জজণ শরি িািরল?  খন আপশন িারপারি িাকান এবং েরন কররন "এই জগরি শকিারব আশে থপরি পাশর?" 

আেরা সব খারাপ পিি কররি; িারের শকিু spectacularly খারাপ িে। ঈশ্বর খারাপ পিি থেরক পুনরুদ্ধার করার একটি উপাে তিশর 

করররি আেরা ঈশ্বররর সারে আোরের সম্পকণ  পুনিঃস্থাপন কররি ঈশ্বররর কারি আোরের পাপ স্বীকার কররি পাশর এবং স্বীকার কররি 

পাশর। োনুরষর সারে আোরের সম্পকণ  পুনরুদ্ধাররর জনয আেরা আোরের করেণর োশেত্ব শনরি পাশর এবং প্ররোজরন সংরিাধনী কররি 



পাশর, িারপর আবার শবশ্বি িরে বনু্ধত্ব পুনরাে গরড় িুলরি পাশর। (প্লাসে 15: 22-31; লূক ২২: 55-26; থরােীে 7: 15-20;  Iথ ািন 1: 

7-9) 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ১২)  

 

 

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ১২)  

গ্লাস শেরে সংগীি 

অরনক থকাটি থগাল খাবার জরলর গ্লাস শবশিন্ন থলরিল অবশে জল িরুন, প্রশিটার থেরক আলাো আলাো আওোজ আসরব  খন গ্লারস থপশন্সল 

শেরে থটাকা োরা িরব। এর জনয কশফ কারপর থেরক থগাল গ্লাস থবশি িাল কারজ থেে কারর্ কশফ কারপর িযারেরলর জনয আওোজ িে না। 

থসরাশেক বা প্লাশিরকর কারপও কাজ িরব না। 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[ লকি ১৩ ]-- 

 িূত্র! (ললিন ১৩) 

 িূত্র #১ সশতরানাম (ললিন ১৩)  

থকস: োগ, িররোন, বা থিররেে থকানটা শিল? 

 িূত্র #২ নার্ক (ললিন ১৩)  

কোোর: ঠিক আরি, থিান, থসাররক উপিাকা আোরের এক রাশত্র অশি ান আরি। 

কোোর: আোরের সংবােোিা বা িড় আরি  ারা আোরের িত্রু থক করাি ও শপন শেরে বি করররি  িক্ষর্ না থস  ুোে 

িিক্ষর্ আেরা অরপখযা করব. িারপর আেরা ঝরড়র থবরগ িারের  র েখল করব এবং িারক েেন করব এক নম্বর 

তসশনক, িুশে আর দু নম্বর তসশনক সবণ প্রেে  রর প্ররবি কররব।   খন িত্রু কব্জা িরে  ারব সকলরক সংরকি থেরব। আেরা িখন িারক েখল 

করব এবং ক্রীিোস োকার জােগাে োনান্তাশরি করব। 

তসশনক নম্বর এক ও দুই: ( পরেররর শেরক িাকাে এবং  াবরড় শগরে িাসরি োরক। 

কোোর: আিাকশর সবশকিু বুঝরি থপররি? 

তসশনক এক: আরগর রারির েশড় আশি ারনর েরিা থিানারে. শুরনশি থসটা িারলা িেশন। 

কোোর: শে থিাোরের েিােি িাই, িা িরল বলরবা এটা প্রেে শিল। িুশে কী বুরঝি? 

তসশনক এক: িােঁ , সযার।  

কোোর: আেরা েধযারারত্র অশি ান শুরু করব. তিরী িরি পরনররা শেশনট সেে লাগরব। 

তসশনক দুই: িােঁ  সযার!( থবাঝার থিষ্টা করল) 

কোোর: থিােরা দুজন কী  ুেন্ত এবং অস্ত্রশবিীন িত্রুরক িে করি? 

তসশনক এক: না সযার। 

কোোর: িািরল ঠিক আরি. থিােরা  ুেন্ত িত্রুরক িে পাওশন। 

তসশনক দুই: আপশন থকাোে োকরবন , সযার? 

কোোর: আশে বাইরর োকরবা, শনরাপে দুররিয, গারির আড়ারল লুশকরে োকব। 

তসশনক এক: [নসশনক দুই থক শফসশফস করর বলল] খবর িাল িওো উশিি না থিা  খন উশন উঠরবন আোরের অরনক কষ্ট থপরি িরব। 

তসশনক দুই: [শফসশফস করর বলল] ঠিক বরলি। 

কোোর: শকিু বলি?  

তসশনক এক ও দুই: না সযার শকিু না! 

কোোর: আোর িা েরন িে না। [েিণকরের শেরক শফরর থজারর থজারর বরল] তিশর িন, আেরা েি শেশনরটর েরধয থবরব। সযালুট করর থিজ 

থেরক থবশররে  াে।  



 িূত্র #৩ িামগ্রী (ললিন ১৩)  

ক্লারস অনুন: শিরুশন আর কােঁ শি বা িুরলর ব্রাি 

 িূত্র #४ প্রত্নেত্ত্ব (ললিন ১৩)  

এটি বিণ োন অরিাকরনর িশব, 604 শবশস থি নবূখশিৎসর কারি িার শিকার করার থিষ 

শফশলশিন িির েরধয। সম্ভবি এই িিরর োলীলা বসবাস কররিন।  

 িূত্র #৫ িাইতিল স্থল (ললিন ১৩) 

 
থগাপন কো: গারের থজারর থিেঁ ড়া েশড়। 

 

লকি িমাধান! (ললিন ১৩) 

িাইতিতলর গল্প (ললিন ১৩)  

িামিন ও োলীলা 

িাইতিল লথতক: সিচারক 16: 1-31 

ঈশ্বর ইস্রারেরলর থনিা িওোর জনয িেসনরক েরনানীি কররশিরলন এবং িােঁ রক একটি শবস্মেকর উপিার 

শেরেশিরলন। শিশন সুপার োনুরষর িশি শিল। শিশন  ুদ্ধ এবং  ুদ্ধ জে কররি সক্ষে শিল, শকন্তু িার িুল শিল কারর্। 

ঈশ্বর সযােসনরক পৃেক কররি থিরেশিরলন এবং িার িুল থকরট থফলার অনুেশি থনই। সযােসন েশিলারের জনয 

দুবণলিা শিল, এবং শিশন োশললা নারে একটি েশিলার সরে থপ্ররে পড়া শিশন  শেও একটি িাল নারী শিল না।  খন 

পরলষ্টীেরা জানরি পাররলা থ  শির্িান িারের িিরর শিল এবং থস োলাোরক িারলারবরসশিল এবং িারক 

বরলশিল থ   শে িারক খুেঁরজ পারব থ  িারক শক দুবণল কররি িরব িখন িারা িারক অরনক টাকা থেরব। িাই শেশল া খুেঁরজ থবর করার থিষ্টা 

করর, শকন্তু শি্িান একটি থখলা থখলরি শুরু করর। শিশন িারক িুল উত্তর বরলশিরলন, শিশন িারক সািবার শিং শেরে কাজ করার কো 

বরলশিরলন, কাজ কররিন িারক একটি নিুন েশড় শেরে কাজ করর এবং িার িুল বুনন কাজ কররব শকন্তু প্রশিটি সেে থস পরলষ্টীে তসনযরের 

অনুেশি থেরব, সযােসন সক্ষে শিল িারের শবরুরদ্ধ  ুদ্ধ দুশললা খুব রাগ িরেশিল। থস টাকা থিরেশিল, িাই থস শির্িানরক কােঁ েরি শুরু করল, 

িারক বলরলা থ  থস িারক িালবাসরব না কারর্ থস িার রিরসযর সারে িারক শবশ্বাস কররব না। অবরিরষ শির্িান  রেষ্ট শিল এবং িারক 

সিয বরল শেরেশিল,  শে িার িুল কাটা িে িরব শিশন িার িশি িারারবন। থসই রারত্র োলীলা  খন শির্িানরক িার  ারড়  ুশেরে পরড়শিল, 

িখন থস পরলষ্টীে তসনযরের থেরকশিল এবং শির্িারনর িুলগুশল থকরট শেল।  খন শির্িান থজরগ উঠরলা িখন শিশন জানরি পাররলন থ , 

িােঁ র ঈশ্বর িশি িশি োন িরেরি। পরলষ্টীে তসনযরা থেলীলারক িার টাকা শেরেশিল এবং িারা শির্িানরক অন্ধ করর শেরে থজলখানাে িারক 

িুেঁ রড় থফরলশিল। 



িযিহাসরক (ললিন ১৩)  

ঈশ্বর িােঁ র পশরকেনারি বযবিার করার জনয আোরক উপিার শেরেরিন। 

ললাক সৃ্মসেচারণ (ললিন ১৩)  

"এই সকলই একই আত্মার কাজ, এবং শিশন প্ররিযকরক এটি থেন, িােঁ র শসধণান্ত অনু ােী।" 1 কশরন্থীে 12:11 

অ্যািাইনতমন্ট (ললিন ১৩)  

পশরবাররর থকারনা সেসয থক এেন শকিু উপিার শেন  ারি িার সািা য িে। উোিরর্: ো থক িািা শেরি পাররন, োদু শেো থক গাি শেরি 

পাররন, বাবা থক কাজ করার জনয েিানা, িাই বা বন থক সুির থেখরি একটি থপশন্সল শেরি পাররন। িাবুন শকিারব ঈশ্বর আপনারকও উপিার 

শেরেরিন িােঁ র পশরকেনা পূরর্ করার জনয।  

 ঈশ্বতরর সিএনএ (ললিন ১৩)  

ঈশ্বর একটি পশরকেনা আরি এবং পশরকেনার অনুসরর্ না কররল ফল থিাগ কররি িরব। 

 

ফান র্াইম! (ললিন ১৩) 

লগইম (ললিন ১৩)  

েজার িূশেকা (সােসরনর শেেযা বা সিয?) 

িাত্ররা একজন একজন করর উরঠ োেঁ ড়াে আর শনজরের সম্পরকণ  শকিু বরল। ওরের শিনটি কো বলরি িরব, আর একটি কো শেেযা বা বাশড়রে 

বাশড়রে বলরি িরব। অনয বাচ্চারের বলরি িরব থকানটা সিয থকানটা শেেযা। 

আতলাচনা (ললিন ১৩)  

 (বড় িাত্ররের জনয) 

1.রিরল/রেরের সম্পরকণ র েরধয শক ঠিক? থকান সীোগুশল শনধণারর্ করা উশিি? িুশে আগুন শনরে থখলি। ইশ্বররর ইো 

আেরা শবরে িওো প ণন্ত অরপক্ষা কশর।  খন থিােরা িাি ধররি ও িুেু থখরি শুরু কর, এটি থিাোরের অনয শেরক শনরে 

 াে থ খান থেরক আর থফরা  াে না। পশরশস্থশির উপর শনিণ র করর থিাোর িাবনা পাল্টারব। থিাোর অরনক আরগই শসধণান্ত 

থনওো উশিি আর সীো শনধণারর্ করা উশিি। (প্লাসে 119:9-16;  থরােীে 13: 12-14; 2 কশরন্থীে 6:14-18; 2 কশরন্থীে 

7:1) 

2. আোর থগাপন সজীবন শক ঠিক আরি,  শে থকউ এটার সম্পরকণ  না জারন? 

 শে আপশন থগাপরন অনয রকে বযবিার কররি িাও, িার োরন এটা একটা সিকণ  শিহ্ন থ  িুশে শনরজরক  া েরন কর টা িুশে নও। অখণ্ডিা িল 

 খন আোর শেরক থকউ িাকারে না িখন আশে শকিারব আিরর্ করশি।  ারা শনরজস্বিা লুশকরে অনয শকিু িওোর িান করররি  খন অনযরা 

িারের শেরক থেখশিল িারের  ীশু থকারনা শেন ক্ষো কররনশন। (Iএক্ট 5:1-11; Iটিরোশে 1:18-19; জন 2:3-6 

3.আপশন কিগুশল শবশিন্ন ধররনর িশি ও থসৌির ণর নাে কররি পাররবন? আপনার থকানটা সব থেরক পিি? উোিরর্, সােসন িশিিালী 

শিল আর শেশলো সুির শিল শকন্তু িশিিালী শিল না। দৃঢ়িা প্রিাবগুশল: পাশরপাশিণক িারপর সারে লড়ার ক্ষেিা, থটনিন কোরনার ক্ষেিা, 



বযাো সিয করার ক্ষেিা। িারীশরক িশি এবং থসৌি ণ থেখা সিজ, শকন্তু একজন বযশির প্রকৃি িশি এবং থসৌি ণ শিিরর োরক। (Iশপটার3: 
5, Iটিরোশে2:9;  লূক1:80;  Iটিরোশে 3:2-12) 

সশক্ষাথীতের পৃষ্ঠার উত্তর (ললিন ১৩)  

 

লুকাতির পরীক্ষণ (ললিন ১৩)  

তকশিক কেণ 

একটা পারত্র জল িরর আর একটা একই রকে পারত্রর পরি রাখুন। একটি কাগরজর থিাোরল শিশজরে বােঁ কান, জল িশিণ  পারত্রর েরধয একটা 

শেন রাখুন  ারি খাশনকটা জরল েুরব োরক আর অনয শেকটা খাশল পারত্রর েরধয। ধীরর ধীরর িশিণ  পারত্রর জল খাশল পারত্র পররি োকরব 
 িক্ষর্ না দুটি পারত্র সোন পশরোর্ জল িে।  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh

