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আিম পৰ্ভুেত শিক্তশালী, এমনিক যখন আমার দবুর্ল মেন হয়

েকান দিুট ভাল্লুক একই রকম?

পাঠ 1

িযশু খৰ্ীষ্ট আমােক শিক্তশালী কের েতােলন

“এই জনয্ই িযশুর নােম, আিম দবুর্ল, গািল, কষ্ট, সাজা 
সেত্তব্ও সুেখ আিছ. কারণ আিম জািন আিম দবুর্লতােতই 

শিক্তশালী।” কিরন্থীয় 12:10

বাইেবল েশ্লাক 



MAZEMAZE
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সাপ ঠকায়   

িডিলয়ার ঠকােনা িডিলয়ার ঠকােনা 
(িবচারক (িবচারক 16: 1-3116: 1-31))

রং করারং করা

ধাঁধা



MAZEMAZE
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খুিশ থাকার জনয্ পৰ্েয়াজনীয় সব িকছু আমার কােছ 
আেছ।

হাইনা চুির 
কের

েকান দেুটা হািত একই রকম?  

ধাঁধা

যীশু খৰ্ীষ্ট আমােক সন্তুষ্ট কের েতােলন

পাঠ 2

আিম জািন চািহদা মােন িক, আর অিতিরক্ত থাকার মােন 
িক। আিম সব পিরেবেশ সন্তুষ্ট থাকার েগাপন কথা িশেখিছ, 
েপট ভরা বা খািল, অেনক িকছু পাওয়া বা িকছুই না পাওয়া”। 

িফিলপীয় 4:12

বাইেবল েশ্লাক 
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আখােনর চুির 
(িযেহাশূয় 7: 1-23)

রং করারং করা



আিম অেনয্র পৰ্িত আচরণ কির েযভােব আিম চাই তারা 
আমার পৰ্িত আচরণ কের।

িযশু িখৰ্স্ট আমােক দয়াবান কের েতােলন

পাঠ 3

বাইেবেলর গেল্পর সােথ সম্পিকর্ ত ছিবগুিল িচিহ্নত কর।

রুথ খাবার নদী ভৰ্মন

নামান েমঘ ইিলশা েগহিস
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হনুমান 
সুিবধা েনয়

ধাঁধা

“অেনয্র পৰ্িত আচরণ এমন 
কর েযমন তুিম যাও অনয্রা 
েতামার পৰ্িত আচরণ কের।“

লূক 6:31

বাইেবল েশ্লাক 



েগহািজ সুিবধা েনয়
(2 িকং 5: 1-27)

রং করারং করা
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"ঈশব্েরর সন্তান িহসােব সব্েগর্ আমার জীবন অনন্ত।"

েয দিুট েনকেড় একই 
রকম েসগুিল িচিহ্নত 

কর
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পাঠ 4

িযশু িখৰ্স্ট আমােক তাঁর পিরবােরর অংশ 
কেরেছন

 “আমার েভঁড়া আমার কথা েশােন; আিম তােদর জািন, তারা 
আমার অনুসরণ কের। আিম তােদর অনন্ত জীবন িদিচ্ছ, তারা 
কখেনা মরেব না; েকউ তােদর আমার কাছ েথেক িছিনেয় েনেব 

না।“ েযান 10: 27-28

বাইেবল েশ্লাক 



হামােনর সরাসির 
হামলা (ইষ্টার)

ধাঁধা

রং করারং করা

বাঘ আকৰ্মন 
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অসম্ভব পিরিস্থিতেতও আিম ভয় েক জয় করেত পাির

যীশু খৰ্ীষ্ট আমােক সাহসী কের েতােলন

পাঠ 5
ধাঁধা
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“আিম কী েতামায় আেদশ িদইিন? শিক্তশালী 
আর সাহসী হও। ভয় পাওয়া। আস্থা হািরও 
না, কারণ ইশব্র সব সময় সব জায়গায় 
েতামার সােথ থাকেব।” জশুয়া 1:9

বাইেবল েশ্লাক 

কিমর ভয় 
েদখায় 
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রং করারং করা গিলেয়েথর হুমিক 
(1 সয্ামুেয়ল 17)



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

1. িযশু খৰ্ীষ্ট আমােক শিক্তশালী কের েতােলন
2. যীশু খৰ্ীষ্ট আমােক সন্তুষ্ট কের েতােলন
3. িযশু িখৰ্স্ট আমােক দয়াবান কের েতােলন
4. িযশু িখৰ্স্ট আমােক তাঁর পিরবােরর 
অংশ কেরেছন
5. যীশু খৰ্ীষ্ট আমােক সাহসী কের েতােলন


