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জমুম (ZÚME) প্রচলক্ষ্মে স্বাগত! 

আেরা খুশি যে আপশি এখামি! 

জমুে (ZÚME) প্রশিক্ষণ হমে একটা যিখার অশিঞ্জতা ো যছাট দমের জিয পশরকশিত োরা েীশুমক অিুসরণ 
কমর যেি যিমখ যকেি কমর তাাঁর েহাি দাশিত্ব শিমত বাধ্য হিা োি এবং শিষ্য করমব োরা বৃশি পামব। 

অচধ্মবলে ফরমযাে 

জমুে (ZÚME) প্রশিক্ষণ-এর ৯টি যেৌশেক অশধ্মবিি এবং ১টি পশরণত অশধ্মবিি আমছ (আপিার প্রশিক্ষণ 
যিষ্ হিার পর আপিার দে আবার এটিমত শিমর আসমত পামর)। প্রমতযক অশধ্মবিি প্রাি ২ ঘণ্টা এবং 
এমত আমছেঃ 

  শিশড এবং অশড আপিার দেমক সাহােয করমব শিষ্য বশৃির যেৌশেক িীশতগুমো বঝুমত। 

  দেশিশিক আমোচিা আপিার দেমক সাহােয করমব ো বো হমিমছ যস শবষ্ি শচন্তা করমত।   

  সাধ্ারণ অিিুীেি আপিার দেমক সাহােয করমব ো শিমখমছ তা করমত।    

  অশধ্মবিমির চযামেঞ্জ আপিার দেমক সাহােয করমব অশধ্মবিমির েমধ্য শিখমত  বশৃি যপমত। 

প্রার্থো চদমি শুরু এবিং থল করা 

পৃশথবীর িািা প্রামন্ত েীশুর অমিক অিুগােীরা ইশতেমধ্য আপিার  আপিার দমের জিয প্রাথথিা করমছ, এবং 
আপশি েখি এই উপাদাি শিমি কাজ করমবি আেরা প্রাথথিা কমর োব। শিশিত হমবি োি আপিার 
দে প্রাথথিা করার সুমোগ পাি। 

প্রমতযক অশধ্মবিমির আমগ, আপিার দমের একজিমক (অথবা কমিকজিমক) বেুি ঈশ্বমরর আত্মামক আহ্বাি 
করমত যেি শতশি আপিার হৃদি প্রস্তুত কমরি এবং আপিার সেিমক পশরচােিা কমরি। ঈশ্বরমক জািার  
তাাঁমক আর িামোবাসার সমুোগ যদিার জিয ধ্িযবাদ শদমত িুেমবি িা – ো শতশি সকমের কামছ চাি! 

প্রমতযক অশধ্মবিমির যিমষ্, দেগতিামব আবার আপিার প্রাথথিা করার সুমোগ থাকমব। শিশিত কমর সুমোগ 
যিমবি ঈশ্বমরর কামছ চাইমত যেি শতশি আপিামক সাহােয কমরি বুঝমত, প্রমিাগ করমত এবং অিযমদর কামছ 
বেমত ো শতশি অিযমদর সমে আপিামক শিখামেি। আপিার দমের শিশদথষ্ট প্রমিাজমির জিয প্রাথথিা করমত 
িুেমবি িা। 

দচভচিক আমািো 

আপিার দমের সমে আপশি ো শিখমছি যস শবষ্মি কথা বোর জিয আপশি েমথষ্ট সুমোগ পামবি। েশদ 
যেখার শকছু িা থামক, দেশিশিক আমোচিা প্রাি ১০ শেশিট হিা উশচত। প্রমতযকমক অংি গ্রহণ করমত  
শচন্তা িাগ করমতমত অিপু্রাশণত করমবি। ঈশ্বর হিমতা কার োধ্যমে দেমক শিক্ষা শদমত চাইমছি যসই 
সুমোগ হারামবি িা। 
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পরীক্ষ্া করা 

যকামসথর সবথমক্ষমে আপিার দমের সুমোগ থাকমব এমক অপরমক পরীক্ষা করা যদখমত যে আপশি ো শিখমছি 
তার যকেি বাধ্য হমেি এবং অিযমক বেমছি। প্রশিক্ষমণর এই অংিটি এশিমি োমবি িা, শকন্তু শবচার 
করার শবষ্ি সাবধ্ািতা অবেম্বি করমবি। ঈশ্বরমক বেুি আপিামক যকােে হৃদি শদমত যেি আপশি 
অিযমদর সমে বশৃি পাি! 

শুরু করার জিয প্রস্তুত? চেুি শুরু কশর! 
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অচধ্মবলে ০১ 

এই অশধ্মবিমি, আপিার দে জমুে (ZÚME) প্রশিক্ষমণর শবষ্ি জািমত পারমব, শিষ্য ততশর করার দটুি যেৌশেক 
িীশত  শিখমব এবং শিষ্য োরা বৃশি করমব তামদর আশবষ্কার করার দটুি সাধ্ারণ প্রণােী শিখমব। 

এ ও এ চপ এ বাইমব পাঠ 

েীশুর অিুগােী শহসামব আোমদর প্রশতশদি িাস্ত্র পিা উশচত। একটি িামো গাইডোইি হে প্রশত সপ্তামহ 
অন্তত ২৫-৩০টি অধ্যাি যেি পশি। এস  এ শপ এস বযবহার কমর শদিপঞ্জী রাখা। বাইমবে পিার 
িরেযাট আপিামক বুঝমত, বাধ্য হমত এবং আর অিযমদর কামছ বেমত সাহােয করমব। 

• িাস্ত্রেঃ একটি অথবা দইুটি পদ শেখুি যেগুমো আপিার কামছ অথথবহ, শবমিষ্ কমর আজমক। 

• পেথমবক্ষণেঃ যসই পদগুশে অথবা গুরুত্বপূণথ শবষ্িগুশে শিমজর কথাি শেখুি যেি িামোিামব বঝুমত 
পামরি।  

• প্রমিাগেঃ যসই আঞ্জাগুশে আপিার জীবমি বযবহার করার অথথ শক যসই শবষ্ি শচন্তা করুি।    

• প্রাথথিােঃ ঈশ্বমরর উমেমিয একটি প্রাথথিা শেখিু তাাঁমক বেমত আপশি শক শিমখমছি  যকেি কমর 
তাাঁর বাধ্য হবার পশরকিিা করমছি।  

• অিযমক বোেঃ ঈশ্বরমক শজঞ্জাসা করুি যে আপশি ো শিমখমছি/প্রমিাগ কমরমছি তা কামক বেমবি। 

এখামি একটি উদাহরণ যদিা হে যে যকেি কমর এস  এ শপ এস কাজ কমরেঃ 

এস – “কারণ সদাপ্রিু কমহি, আোা্র সঙ্কি সকে  যতাোমদর সঙ্কি সকে এক িি, এবং যতাোমদর পথ 

সকে  আোর পথ সকে এক িি। কারণ িূতে হইমত আকািেণ্ডে েত উচ্চ, যতাোমদর সঙ্কি 
হইমত আোর সঙ্কি তত উচ্চ।” শেিাইি ৫৫:৮-৯  

 - োিুষ্ শহসামব আশে ো জাশি এবং আশে ো করমত পাশর তার সীোবিতা আমছ। ঈশ্বর শকছুমতই 
সীশেত িি। শতশি সবশকছু যদমখি  জামিি। শতশি যে যকাি শকছু করমত পামরি। 

এ - যেমহতু ঈশ্বর সবশকছু জামিি এবং তাাঁর পিশত সব যথমক িামো, আশে জীবমি আর যবশি সািেয 
োি করমত পাশর েশদ আশে শিমজর উপর শিিথ র কমর কাজ িা কমর তাাঁমক অিুসরণ কশর।  

শপ –  প্রিু আশে জাশিিা যকেি কমর িামো জীবি োপি করব ো যতাোমক সন্তুষ্ট করমব এবং অিযমদর 
সাহােয করমব। আোর পমথ িুে হি। আোর শচন্তা আঘাত কমর। পশরবমতথ , দিা কমর যতাোর পথ 
 শচন্তা আোমক শিখা। আশে েখি যতাোমক অিুসরণ কশর তখি যতাোর পশবে আত্মা যেি 
আোমক পশরচােিা কমরি।  

এস –  আশে এই পদগুশে  প্রমিাগগুশে আোর বনু্ধ শিমির সমে িাগ করব, কারণ যস সেসযার েমধ্য 
শদমি োমে এবং গুরুত্বপূণথ শসিান্ত শিমত তার সঠিক শদিা প্রমিাজি। 
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বাধ্যবাধ্কতা পামের দাচিমের দ 

বাধ্যবাধ্কতা পােমির দাশিমত্বর দে গঠি করা হি একই শেমের দইু অথবা শতি জিমক শিমি – পুরুমষ্র 
সমে পুরুষ্, েশহোর সমে েশহো – োরা সপ্তামহ একশদি শেশেত হমি এক গুে প্রশ্ন শিমি আমোচিা করমব 
ো সাহােয করমব যসই সকে যক্ষমে যেখামি সঠিক কাজ হমে এবং যে সকে যক্ষমে যেখামি সংমিাধ্মির 
প্রমিাজি। তারা েশদ সােিা সােশি শেশেত হমত িা পামর তাহমে তারা যিামি যোগামোগ করমত পামর। 
দমের েমধ্য সকমে যেি যবামঝ যে ো শকছু শিমজমদর েমধ্য বো হমি থামক তা যগাপিীি।  

 

কােথকোপ (৪৫ শেশিট) - একই শেমের দইু অথবা শতি জিমক শিমি দে গঠি করুি। এক সমে িীমচ 
যদিা বাধ্যবাধ্কতা পােমির দাশিমত্বর প্রমশ্নর তাশেকা ২ শিমি পমরর ৪৫ শেশিট বযি করুি। োমহতু 
আপশি এই অশধ্মবিমির আমগ যকাি দেগত পাঠ কমরিশি, আমগর পামঠর প্রশ্নগুশে এশিমি োি। পশরশিমষ্টর 
তাশেকা ১-এ সুমোগ আমছ েখি আপশি আর শকছু রুপািণ করমত পারমবি। 
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বাধ্যবাধ্কতা পামের প্রশ্ন প্রশ্নাবী – তাচকা ১ 

প্রাথথিা করুি যেি আেরা েীশুর েতি হমত পাশর। 
আপশি যকেি করমছি? আপিার প্রাথথিার জীবি যকেি?  
আপিার শক স্বীকার করার েতি যকাি পাপ আমছ? (সম্পকথ েুক্ত, যেৌিতা সম্বন্ধীি, আশথথক, অহংকার, 
সততা, কতৃথ পমক্ষর কামছ আত্মসেপথণ করা, ইতযাশদ।)  
ঈশ্বর আপিামক গতবামর ো বমেশছমেি আপশি শক বাধ্য হমিশছমেি? শবিদিামব বেুি।  
আপশি শক আপিার আত্মীিমদর তাশেকাি "অশবশ্বাসীমদর" জিয প্রাথথিা কমরশছমেি? তামদর েমধ্য কামরা 
কামছ শক আপশি বোর সমুোগ যপমিশছমেি? শবিদিামব বেুি।  
আপশি শক এই সপ্তামহ একটি িতুি পদ েুখস্ত কমরমছি? যসটি েুখস্ত বেুি।   
আপশি শক এই সপ্তামহ বাইমবে যথমক অন্তত ২৫টি অধ্যাি পমিমছি? ঈশ্বর বাকয যথমক এই সপ্তামহ 
আপিামক কী বমেমছি?  
আপশি যসই শবষ্ি শিশদথষ্টিামব কী করমবি?  
আপশি শক এই সপ্তামহ আপিার ৩/৩-এর দমের সমে বমসশছমেি? যসটি যকেি হমিশছে?   
আপশি শক কাউমক এই সপ্তামহ ৩/৩ দমের জিয আদিথ বা সহািতা কমরমছি? শবিদিামব শববরণ শদি। 
খ্রীমষ্টর সমে চোর পমথ আপশি শক আোর শকছু যদখমছি ো বাধ্া সৃশষ্ট করমছ?   
এই সপ্তামহ আপিার শক অিযমক সুসোচার বোর যকাি সুমোগ এমসশছে? শবিদিামব শববরণ শদি। এখিই 
সাক্ষয এবং সুসোচার বোর জিয ১-৩ শেশিট অিিুীেি করুি।  
আপশি আগােী সপ্তামহ এই দমে কামক আেন্ত্রণ করমত পারমবি? েশদ দমে চারজি অথবা তার যথমক 
অশধ্ক থামক, তার সংখযা বৃশি করুি। আপশি ো বমেমছি যসই শবষ্ি শদমি প্রাথথিা কমর যিষ্ করুি।    
 
 

বাধ্যবাধ্কতা পামের দাচিমের প্রশ্ন - তাচকা 2 

 

গত সপ্তামহর পামঠ আপিার অন্তদৃথ শষ্ট আপিামক যকেি সাহােয কমরমছ আপিার শচন্তা  জীবিোপমির যক্ষমে? 

গত সপ্তামহর অন্তদৃথ শষ্ট আপশি যকেি কমর অিযমক বমেমছি এবং যকেি কমর যসগুশে গৃহীত হমিশছে? 

ঈশ্বরমক আপশি যকেি কমর কাজ করমত যদমখমছি? 

আপিার কাজ এবং কথার োধ্যমে আপশি শক এই সপ্তামহ েীশু খ্রীমষ্টর োহামত্মযর সাক্ষযস্বরূপ হমিমছি? 

আপশি কামছ প্রমোিি দািক যেৌি শবষ্ি শক প্রকাি যপমিমছ অথবা আপিার েমি শক অিুপেকু্ত যেৌি শচন্তা 
এমসমছ? 

আপশি শক আপিার অমথথ ঈশ্বমরর অশধ্কার স্বীকার কমরমছি? 

আপশি শক শকছুমত যোি কমরমছি? 

আপিার কথা দ্বারা আপশি শক কামরা েেথাদাহাশি অথবা অিুিূশতমত আঘাত কমরমছি? 

আপশি শক আপিার কথাি, কামজ অথবা ক্ষশতকারক শকছুমত অিথ হমিমছি? 

আপশি শক আপিার বযবহামর আসশক্ত (অথবা অেসতা অথবা শিিেিৃঙ্খোশবহীিতা) প্রকাি কমরমছি? 

আপশি শক কাপি, বনু্ধবান্ধব, কাজ অথবা আশেমত্বর ক্রীতদাস হমিমছি? 

আপশি শক কাউমক ক্ষো করমত িুমে যগমছি? 

আপশি যকাি শচন্তা অথবা উমদ্বমগর সম্মুখীি হমিমছি? আপশি শক অশিমোগ অথবা বচসা কমরমছি? 

আপশি শক এক ধ্িযবামদর হৃদি বজাি যরমখমছি? 
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আপিার গুরুত্বপূণথ সম্পমকথ  আপশি শক সম্মাি যদশখমিমছি, সহািুিূশতিীে এবং উদার হমিমছি? 

শচন্তাি, কথাি  কামজ আপশি শক পরীক্ষার সম্মুখীি হমিমছি এবং শক িামব আপশি তামত সািা শদমিমছি? 

আপশি শক অিযমদর পশরচেথা অথবা আিীবথাদ করার সুমোগ শিমিমছি, শবমিষ্ কমর শবশ্বাসীমদর? 

আপশি শক প্রাথথিার শিশদথষ্ট উির যদমখমছি? 

এই সপ্তামহর পিা শক আপশি যিষ্ কমরমছি? 
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অচধ্মবলে ০২ 

এই অশধ্মবিমি, আপিার দে ঈশ্বমরর রামজয োরা ততশর কমর এবং োরা যিাগ কমর তামদর েমধ্য পাথথমকযর 
শবষ্ি শিখমব। শিষ্য বৃশি করার যক্ষমে আর দইুটি সাধ্ারণ প্রণােী আপশি শিখমত এবং অিিুীেি 
করমবি। 

প্রার্থো িক্র 

প্রাথথিা চক্র হে প্রাথথিা অিুিীেি করার একটি সাধ্ারণ প্রণােী। এটি আপশি শিমজর জিয বযবহার করমত 
পামরি, এবং যকাি অিুগােীমক বেমত পামরি। যকবে োে ১২টি সাধ্ারণ ধ্ামপ – প্রশতটি ৫ শেশিট কমর – 

এই  প্রাথথিা চক্র আোমদর বামরাটি পিশত প্রদিথি কমর ো বাইমবে আোমদর যিখাি। সব যিমষ্, আপশি 
এক ঘণ্টা প্রাথথিা কমর যিমেমছি। 

 

 

 

লিংাাঃ সদাপ্রিুর প্রিংসা কমর আপিার প্রাথথিার ঘণ্টা শুরু করুি। এখি আপিার েমি যে সেস্ত শবষ্ি 
আমছ যসগুশে শিমি প্রিংসা করুি। প্রিংসা করুি। গত সপ্তামহ একটি শবমিষ্ শবষ্ি ো শতশি আপিার 
জীবমি কমরমছি যসটি উমেখ কমর তাাঁর প্রিংসা করুি। আপিার পশরবামর তাাঁর েেেতার জিয তাাঁর 
প্রিংসা করুি। 

অমপক্ষ্াাঃ সদাপ্রিুর সমে সেি বযি করুি। শিরব থাকুি এবং তাাঁমক আপিার প্রশতেশব একে করমত 
শদি। 

পাপ-স্বীকারাঃ আপিার জীবি এেি শকছু আমছ ো ঈশ্বরমক অসন্তুষ্ট কমর যস শবষ্মি পশবে আত্মামক বেুি 
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আপিামক যদশখমি শদমত। যে সকে আচরণ ো অিুশচত, এেি শক যকাি শিশদথষ্ট কাজ যে শবষ্ি আপশি 
এখি প্রাথথিাি স্বীকার কমরি শি যসগুশেমক তাাঁমক যদশখমি শদমত অিুমরাধ্ করুি। এখি যসই শবষ্ি সকে 
সদাপ্রিুর কামছ স্বীকার করুি যেি আপশি পশরষৃ্কত হমত পামরি। 

বাকয পাঠ করুোঃ গীতসংশহতা, িাববাদীমদর পুস্তক এবং িতুি শিিমে প্রাথথিা সম্পশকথ ত অংিগুশে পমি সেি 
কাটাি। 

চজঞ্জাা করুোঃ আপিার হমি অিুমরাধ্ করুি। 

মধ্যস্থতাাঃ অমিযর হমি অিুমরাধ্ করুি। 

বাকয প্রাথথিা করুিেঃ শিশদথষ্ট অংি প্রাথথিা করুি। িাস্ত্রীি প্রাথথিা এেিশক যবি শকছু গীতসংশহতা আমছ 
যেগুশে এই উমেমিয সহািক হি।  

ধ্েযবাদাঃ আপিার জীবমির শবষ্ি, আপিার পশরবামরর হমি, এবং েণ্ডেীর হমি সদাপ্রিুমক ধ্িযবাদ শদি।  

গাোঃ প্রিংসা অথবা আরাধ্িা অথবা ধ্েীি গাি। 

ধ্যাোঃ সদাপ্রিুমক বেুি আপিার সমে কথা বেমত। কেে  কাগজ প্রস্তুত রাখিু যেি শতশি যে অিুিূশত 
যদি তা শেমখ শিমত পামরি। 

শুেুোঃ আপশি ো পমিমছি, যে শবষ্ি প্রাথথিা কমরমছি, যে গাি যগমিমছি যসগুশেমক সেি শিমি একে করুি 
এবং যদখুি সদাপ্রিু যসগুশে যে্েি কমর একসমে এমি আপিার সমে কথা বেমবি। 

প্রলিংাাঃ যে সেিটা আপশি সদাপ্রিুর সমে কাটিমিমছি এবং যে শবষ্ি শতশি আপিামক জাশিমিমছি তার 
জিয তাাঁর প্রিংসা করুি। তাাঁর ঐশ্বেথেি গুণাবশের জিয তাাঁর প্রিংসা করুি।   

কাযথকাপ(৬০শেশিট)– প্রাথথিা চমক্রর অিুিীেমির োধ্যমে প্রমতযমক এককিামব প্রাথথিা কমর পমরর ৬০ 
শেশিট কাটামব। দেমক একটি শিশদথষ্ট সেি বমে যদমবি েখি তারা শিমর এমস সকমের সমে শেশেত হমব। 
শিশিত হমবি যেি প্রমতযমক প্রাথথিার জিয একটি িান্ত জািগা পাি এবং আবার দমের সমে শেশেত হমত 
পামর তার জিয তামদর আর কমিক শেশিট যবশি সেি যদমবি। 

১০০ জমের তাচকা 

আপশি শক কখি শচন্তা কমরমছি যে আপিার সম্পকথ  হে অমিযর প্রশত আপিার দাশিত্ব? ১০০ জমির 
তাশেকা হে একটি সাধ্ারণ প্রণােী আপিামক সাহােয করার জিয যেি আপিার সম্পমকথ র যক্ষমে আপিার 
দাশিমত্বর শবষ্ি আপশি আর সমচতি হমত পামরি। 

ঈশ্বর ইশতেমধ্যই আোমদর প্রমিাজিীি সম্পকথ  শদমি শদমিমছি “ো শিষ্য কর।” এরা হে আোমদর পশরবার, 

আত্মীিস্বজি, প্রশতমবশি, সহকেীরা এবং সহপাঠীরা – োমদর আেরা সারা জীবি ধ্মর জাশি অথবা তামদর 
সমে সমব শেশেত হমিশছ। ঈশ্বমরর যোকমদর িামো ধ্িাধ্যক্ষ হিার কারমণ শতশি আোমদর জীবমি শিষ্য 
বৃশি করার প্রথে পদমক্ষপ দাি কমরমছি। আর একটি তাশেকা প্রস্তুত করার প্রথে পদমক্ষমপর েমধ্য শদমি 
এটি শুরু করা যেমত পামর। 
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কাযথকাপ (৩০শেশিট)– আপিার দমের প্রমতযকমক পমরর ৩০ শেশিট সেি যদমবি যেি তারা শিমজমদর 
সম্পমকথ র তাশেকা িীমচর িমেথ পূরণ করমত পামর। প্রমতযক োইমি, িাে শেখমবি এবং তারপর যসই বযশক্তর 
সমে আশত্মক  অবস্থা শেখমত হমব যেেি, “শিষ্য” (োমক আপশি শবশ্বাস কমরি যে যস ইশতেমধ্যই েীশুর 
অিুগােী), “অশবশ্বাসী”(োমক আপশি শবশ্বাস কমরি যে যস েীশুর অিুগােী িি) অথবা “অজািা”। 

েশদ যকউ শিশদথষ্ট সেমির েমধ্য তাশেকা পূরণ করমত পামরশি, তারা পমর যিষ্ করমত পারমব। 

মমে রাখমবে – আপিার ১০০ জমির তাশেকাি োরা থাকমব তামদর সমে আপিার যোগামোমগর উপাি 
জািমত হমব এবং আপিামক অিবরত অথবা দীঘথমেিাশদ যোগামোগ রাখমত হমব। 
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১০০ জমের তাচকা 
 

1. জি যডাই  শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 

 

1.    
 

শিষ্য 
 

অশবশ্বাসী 
 

অজািা 

2.      শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
3.      শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
4.      শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
5.     শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
6.      শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
7.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
8.      শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
9.      শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
10.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
11.     শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
12.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
13.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
14.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
15.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
16.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
17.     শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
18.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
19.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
20.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
21.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
22.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
23.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
24.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
25.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
26.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
27.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
28.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
29.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
30.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
31.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
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32.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
33.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
34.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
35.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
36.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
37.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
38.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
39.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
40.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
41.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
42.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
43.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
44.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
45.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
46.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
47.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
48.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
49.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
50.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
51.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
52.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
53.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
54.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
55.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
56.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
57.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
58.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
59.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
60.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
61.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
62.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
63.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
64.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
65.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
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66.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
67.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
68.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
69.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
70.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
71.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
72.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
73.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
74.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
75.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
76.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
77.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
78.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
79.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
80.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
81.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
82.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
83.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
84.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
85.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
86.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
87.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
88.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
89.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
90.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
91.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
92.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
93.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
94.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
95.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
96.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
97.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
98.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
99.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
100.    শিষ্য অশবশ্বাসী অজািা 
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অচধ্মবলে ০৩ 

এই অশধ্মবিমি, আেরা শিখব যকেি কমর ঈশ্বমরর আশত্মক অথথিীশত কাজ কমর এবং োরা ঈশ্বর ো 
শদমিমছি যসই শবষ্মি শবশ্বস্থ তামদর উপর ঈশ্বর যকেি কমর শবশিমিাগ কমরি। শিষ্য ততশর করার আর 
দইুটি প্রণােী  আেরা শিখব – ঈশ্বমরর গি সৃশষ্ট যথমক শবচার এবং বাশপ্তষ্ম পেথন্ত বো। 

ঈশ্বমরর গল্প (ুমািার) 

েীশু বমেশছমেি -- “পশবে আত্মা যতাোমদর উপমর আশসমে যতােরা িশক্ত প্রাপ্ত হইমব; আর যতােরা 
শেরূিামেমে, সেুদি শেহূদীিা  িেশরিা যদমি, এবং পৃশথবীর প্রান্ত পেথন্ত আোর সাক্ষী হইমব।” 

েীশু তাাঁর অিুগােীমদর এত শবশ্বাস করমতি যে, শতশি তামদর উপর আস্থা যরমখ তাাঁর গি বমেশছমেি। 
তারপর শতশি তামদর সারা পৃশথবীমত পাঠিমিশছমেি যসই কাজ করমত। এখি, শতশি আোমদর পাঠামেি। 

ঈশ্বমরর গি (োমক সুসোচার বো হি) বোর যকাি একটি “সব যথমক িামো পিশত” যিই, কারণ সব 
যথমক িামো পিশত শিিথ র কমর কার কামছ যসটি বো হমে তার উপর। প্রমতযক শিষ্যমক ঈশ্বমরর গি 
বেমত শিখমত হমব এেি কমর যেি যসটি িাস্ত্র অিসুামর সশতয হি এবং যেি যসটি যে যরাতামক বো হমে 
তার সমে সংমোগ স্থাপি কমর। 

ঈশ্বমরর গল্প - চৃি থর্মক চবিার 

ঈশ্বমরর সুসোচার অিযমক বোর একটি পিশত হে সৃশষ্ট যথমক শবচার পেথন্ত ঈশ্বমরর গি বো – োিবজাশতর 
শুরু যথমক এই েুমগর যিষ্ পেথন্ত। 

আেরা েখি এইিামব ঈশ্বমরর গি বশে, আেরা যসটি বি অথবা যছাট করমত পাশর, শবিদিামব অথবা 
যকবে শবমিষ্ শবমিষ্ শবষ্ি উমেখ করমত পাশর, শকন্তু যে শুিমছ তার সংকৃৃতশত যেি পর্িথ কমর। 

শবশিন্ন সংকৃৃতশত এবং পৃশথবীর দশৃষ্টিশের শিশরমখ তাাঁর গি বেমত সাহােয করমত আপশি হামতর ইিারা 
বযবহার করমত পামরি ো শিখমত  যিখামত সহজ। 

এখামি ঈশ্বমরর গমির সুসোচার – 

“আশদমত, ঈশ্বর সেগ্র পশৃথবী এবং তার েমধ্য সব শকছু সৃশষ্ট কমরশছমেি। শতশি প্রথে পুরুষ্ এবং প্রথে 
িারী সৃশষ্ট কমরশছমেি। শতশি তামদর একটি সুন্দর বাগামি যরমখশছমেি। শতশি তামদর তাাঁর পশরবামরর অংি 
কমরশছমেি এবং তামদর সমে শিশবি সম্পকথ  শছে। শতশি তামদর সৃশষ্ট কমরশছমেি যেি শচরকাে বাাঁমচ। 
যসখামি েতুৃয বমে শকছু শছে িা। 

“এইরকে শিখুাঁত জািগাি, োিুষ্ ঈশ্বমরর শবরুমি শবমরাহ করে এবং পৃশথবীমত পাপ  যেি শিমি এমো। 
ঈশ্বর োিুষ্মক বাগাি যথমক তাশিমি শদমেি। োিুমষ্র সমে ঈশ্বমরর সম্পকথ  শছন্ন হমি যগে। এখি োিুষ্মক 
েৃতুযর সম্মুখীি হমত হমব। 

“অমিক িত বছর ধ্মর, ঈশ্বর পৃশথবীমত বাতথ াবাহকমদর পাঠামত োগমেি। তারা োিুষ্মক তামদর পামপর 
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শবষ্ি স্মরণ কশরমিশছমেি শকন্তু আবার তামদর ঈশ্বমরর শবশ্বস্থতা  প্রশতঞ্জার কথা বমেশছমেি যে শতশি 
পৃশথবীমত একজি োণকতথ ামক পাঠামবি। যসই োণকতথ া ঈশ্বর এবং োিুমষ্র েমধ্য যসই ঘশিষ্ঠ সম্পকথ  
পুিেঃস্থাপি করমবি। োণকতথ া োিষু্মক েৃতুয যথমক উিার করমবি। োণকতথ া অিন্ত জীবি যদমবি এবং 
শচরশদি োিুমষ্র সমে থাকমবি। 

“ঈশ্বর আোমদর এত িামোবামসি যে সঠিক সেমি, শতশি তাাঁর শপ্রি পুেমক আোমদর োণকতথ া হিার জিয 
পৃশথবীমত পাঠিমিশছমেি। 

“েীশু শছমেি ঈশ্বমরর পেু। শতশি এক কুোরীর েমধ্য শদমি পশৃথবীমত জমন্শছমেি। শতশি এক শিখুাঁত 
জীবিোপি কমরশছমেি। শতশি কখি পাপ কমরি শি। েীশু োিুষ্মক ঈশ্বমরর শবষ্ি শিক্ষা শদমতি। শতশি 
অজস্র আিেথ কাজ কমর তাাঁর অসীে ক্ষেতা প্রকাি কমরশছমেি। শতশি িূত ছাশিমিশছমেি। শতশি োিুষ্মক 
সুস্থ কমরশছমেি। শতশি অন্ধমক দশৃষ্ট শদমিশছমেি। শতশি কাোমক শুিবার িশক্ত শদমিশছমেি। শতশি খঞ্জমক 
হাটিমিশছমেি। এেিশক েীশু েৃতমক বাাঁশচমিশছমেি। 

“অমিক ধ্েীি যিতা েীশুমক িি করত এবং আতশঙ্কত শছে। তারা তাাঁমক হতযা করমত যচমিশছে। যেমহতু 
শতশি কখি পাপ কমরি শি, েীশুর েরার কথা শছে িা। শকন্তু শতশি আোমদর সকমের জিয বশেদাি হমি 
শিমজ েৃতুয েমিািীত করমেি। তাাঁর যবদিাদািক েৃতুয োিব জাশতর সেস্ত পাপ আোদি কমরশছে। এর 
পমর, েীশুমক কবর যদিা হমিশছে। 

“ঈশ্বর েীশুর বশেদাি যদমখ তা গ্রহণ কমরশছমেি। ঈশ্বর স্বীকৃশত যদশখমিশছমেি েীশুমক তৃতীি শদমি েতৃমদর 
েমধ্য যথমক তুমে। 

আেরা েশদ হৃদমি শবশ্বাস কশর যে ঈশ্বর েৃতুয যথমক েীশুমক উঠিমিমছি, এবং স্বীকার কশর যে শতশি 
আোমদর প্রিু – আোমদর অধ্ীশ্বর  রাজা – তাহমে আেরা বাাঁচব। শবশ্বাসী হমি আেরা আোমদর পাপপণূথ 
জীবি যথমক শিশর এবং েীশুর িামে বাপ্তাইশজত হই, জমে কবরপ্রাপ্ত হই, আোমদর পুরাতি জীবমি েৃত, এবং 
জে যথমক উঠি যেেি েীশু েৃতুয যথমক উমঠশছমেি, যেি আেরা তাাঁমক অিুসরণ কমর এক িূতি জীবি 
োপি কশর। ঈশ্বর আবার তাাঁর পশরবামরর েমধ্য আোমদর শিমি আসার জিয আোমদর সেস্ত পাপ ক্ষো 
কমরি এবং পশবে আত্মামক পাঠাি আোমদর েমধ্য বাস করমত যেি আেরা ঈশ্বরমক অিুসরণ করমত পাশর। 

“েীশু েখি েৃতুয যথমক উমঠশছমেি, শতশি ৪০ শদি পৃশথবীমত শছমেি। েীশু তাাঁর অিুগােীমদর শিশখমিশছমেি 
যেি তারা সব জািগাি োি এবং তাাঁর পশরোমণর সুসোচার পশৃথবীর সকেমক বমে। 

“েীশু বমেশছমেি – যতােরা শগিা সেুদি জাশতমক শিষ্য কর; শপতার  পুমের  পশবে আত্মার িামে 
তাহাশদগমক বাপ্তাইশজত কর; আশে যতাোশদগমক োহা োহা আঞ্জা কশরিাশছ, যস সেস্ত পােি কশরমত 
তাহাশদগমক শিক্ষা যদ। আর যদখ, আশে েুগান্ত পেথন্ত প্রশতশদি যতাোমদর সমে সমে আশছ। তারপর তামদর 
যচামখর সােমি েীশুমক স্বমগথ তুমে শিমিশছমেি। 

“এক শদি, েীশু আবার আসমবি যেেি শতশি শগমিশছমেি। োরা তাাঁমক িামোবামস িা এবং বাধ্য হি িা 
তামদর শতশি শচরশদি িাশস্ত যদমবি। োরা তাাঁমক িামোমবমসমছ এবং বাধ্য হমিমছ তামদর শতশি গ্রহণ করমবি 
এবং শচরশদি পুরকৃতার যদমবি। তাাঁর সমে আেরা িতুি স্বমগথ  িতুি পশৃথবীমত শচরশদি বাস করব। 

“েীশু যে বশেদাি আোর পামপর জিয কমরমছি তা আশে শবশ্বাস  গ্রহণ কমরশছ। শতশি আোমক পশরষ্কার 
কমর ঈশ্বমরর পশরবামর পিুেঃস্থাপি কমরমছি। শতশি আোমক িামোবামসি,  আশে তাাঁমক িামোবাশস এবং 
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তাাঁর রামজয শচরশদমির জিয তাাঁর সমে বাস করব। 

“ঈশ্বর আপিামক িামোবামসি এবং শতশি চাি যেি আপশি এই উপহার গ্রহণ কমরি। আপশি শক এখিই 
তা করমত চাি? 

কাযথকাপ (৪৫ শেশিট) - দইু অথবা শতি জিমক শিমি দে িাগ করুি এবং পমরর ৪৫ শেশিট ঈশ্বমরর 
গি বো অিুিীেি করুি। আপিার ১০০ জমির তাশেকা যথমক ৫ জিমক েমিািীত করুি োমদর আপশি 
“অশবশ্বাসী” অথবা “অজািা” বমে শচশিত কমরমছি। কাউমক বেুি যসই পাাঁচজমির একজি সাজমত আর 
ঈশ্বমরর গি বো এেি কমর অিুিীেি করমত যেি তার কামছ যসটি অথথবহ হি। 

আপশি সৃশষ্ট যথমক শবচামরর গি বযবহার করমত পামরি অথবা অিয যকাি উপাি ো আপিার েমি হি 
োমক বেমছি তার জিয কাজ করমত পামর। আপিার অিুিীেি হমি োবার পর, অিযমক বেমত শদি। িাি 
করুি যেি অিযর তাশেকার পাাঁচজমির েমধ্য একজি। আপশি েখি যিষ্ করমবি, আপশি ঈশ্বমরর গি 
বোর জিয প্রস্তুত। 

 

বাচিষ্ম 

েীশু বমেশছমেি -- যতােরা শগিা সেুদি জাশতমক শিষ্য কর; শপতার  পুমের  পশবে আত্মার িামে 
তাহাশদগমক বাপ্তাইশজত কর ...” 

বাশপ্তষ্ম – অথবা আশদ গ্রীক িাষ্াি বযাপটিমজা – োর অথথ শিশষ্ক্ত করা অথবা শিেশিত করা – যেেি 
আপশি েখি যকাি কাপি রং করাি  যসটি রমঙ যিমজ এবং রূপান্তশরত হমি যবর হি। বাশপ্তষ্ম হে 
আোমদর িতুি জীবমির ছশব, েীশুর দ্বারা শিশজ, ঈশ্বমরর বাধ্যতাি রূপান্তশরত হই। এটি আোমদর পামপ 
েৃতুযর ছশব, যেেি েীশু আোমদর পামপর জিয েমরশছমেি; আোমদর পুরাতি জীবমির কবরপ্রাপ্ত হিা, যেেি 
েীশু কবরপ্রাপ্ত হমিশছমেি; েীশুমত এক িতুি জীবি োি, যেেি েীশু পুিরুশিত হমি আজ জীশবত। 

আপশি েশদ আমগ কাউমক বাশপ্তষ্ম িা শদমি থামকি, এটি েমি হমত পামর যিযর, শকন্তু তা িি। এখামি 
কমিকটি সহজ ধ্াপ যদিা হেেঃ 

1. িতুি শিষ্যমক ডুব যদিার েত েমথষ্ট গিীর এেি শস্থর জে খুাঁজিু। এটি পুকুর, িদী, জোিি অথবা 
সেরু হমত পামর। এটি স্দাি করার টব অথবা জে জশেমি রাখার এেি জািগা। 

2. যসই শিষ্য আপিার একটি হাত ধ্রমব এবং আপশি অপর হাত তার শপমঠ রাখমবি। 

3. এরকে দটুি প্রশ্ন তামক করমবি শিশিত হবার জিয যে যস বমুঝ শসিান্ত শিমিমছ।  

   “তুশে শক েীশু খ্রীষ্টমক যতাোর প্রিু এবং োণকতথ ারূমপ গ্রহণ কমরছ?” 

  “তুশে শক তাাঁমক যতাোর রাজা বমে সারা জীবি তাাঁর বাধ্য হমব এবং তাাঁর যসবা করমব?” 

4. দটুি প্রমশ্নর উিমর েশদ তারা “হযাাঁ” বমে, তাহমে এরকে শকছু বেমবিেঃ 

“যেমহতু তুশে প্রিু েীশুর উপর যতাোর শবশ্বাস যঘাষ্ণা কমরছ, আশে এখি যতাোমক 
শপতা, পুে  পশবে আত্মার িামে বাশপ্তষ্ম যদব।” 
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5. তামদর জমে িােমত সাহােয করমবি, সম্পূণথ ডুবামবি এবং আবার তুেমবি। 

অশিিন্দি! আপশি েীশুর একজি িতুি অিুগােীমক বাশপ্তষ্ম শদমেি – স্বমগথর একজি িতুি িাগশরক – 

জীশবত ঈশ্বমরর একজি িতুি সন্তাি। এখি উদোপমির সেি! 

গুরুেপেূথ মমে রাখার চবি – অশধ্মবিি ০৪-এ আপিার দে প্রিুর যিাজ গ্রহণ করমব। প্রমিাজিীি 
শজশিস (রুটি এবং রাক্ষারস/রস) থাকার শবষ্ি শিশিত হমবি। 
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অচধ্মবলে ০৪ 

এই অশধ্মবিমি, আেরা শিখব ঈশ্বমরর পশরকিিা যে যকেি কমর প্রমতযক অিুগােী বৃশি সাধ্ি করমব! 
আেরা আশবষ্কার করব যে সবমচমি শবশ্বস্থ অিুগােী সবমচমি কে সম্ভাবিােি জািগা যথমক আমস। এবং, 
আেরা আর একটি গুরুত্বপূণথ প্রণােী শিখব অিযমদর ঈশ্বমরর পশরবামর শিেন্ত্রণ করমত আোমদর গি বোর 
েতই সহজ। 

৩ চমচেমের াক্ষ্য 

েীশু তাাঁর অিুগােীমদর বমেশছমেি – “যতােরাই এ সকমের সাক্ষী।” 

েীশুর অিুগােী শহসামব, আেরা “সাক্ষী” – আোমদর জীবমি েীশুর প্রিামবর শবষ্ি “সাক্ষয”। আপিার সমে 
ঈশ্বমরর সম্পমকথ র গিমক বো হি আপিার সাক্ষয। প্রমতযমকর একটি গি আমছ। আপিার সাক্ষয বো হে 
আপিার অিযাস করার সমুোগ।  

আপিার গি বোর আমিক উপাি আমছ, শকন্তু এখামি শকছু পিশত যদিা হে যেগুশে আেরা যদমখশছ যবি 
কােথকর। 

• একটি াধ্ারে চববচৃত – আপশি একটি সাধ্ারণ শববশৃত শদমি বেমত পামরি যে যকি আপশি েীশুর 
অিগুােী হমিমছি। এটি একজি িতুি অিগুােীর যক্ষমে িামো কাজ কমর।  

• আমগ এবিং পমর – আপশি “আমগ” এবং “পমর”-র গি বেমত পামরি – েীশুমক জািার আমগ আপিার 
জীবি যকেি শছে এবং েীশুমক জািার পমর এখি আপিার জীবি যকেি হমিমছ। সাধ্ারণ এবং 
িশক্তিােী। 

• মে এবিং ছাড়া – আপশি “সমে” এবং “ছািা”-র গি বেমত পামরি – “েীশুর সমে” আপিার জীবি 
যকেি আমছ এবং “েীশুমক ছািা” আপিার জীবি যকেি হমত পারত। এই গি বোর পিশত যবি 
কােথকর েশদ আপশি কে বিমস শবশ্বাসী হমি থামকি। 

আপিার গি বোর সেি, েশদ আপশি েমি কমরি যে এটি শতিটি অংমির পিশতর েমধ্য একটি তাহমে এটি 
সহািক হমব। 

• তামদর গল্প – যে বযশক্তমদর সমে আপশি কথা বেমছি তামদর শিমজমদর আশত্মক োোর শবষ্ি শজঞ্জাসা 
করুি। 

• আপোর গল্প – তারপর তামদর অশিঞ্জতা অিসুামর আপিার সাক্ষয বেিু। 

• ঈশ্বমরর গল্প – অবমিমষ্ ঈশ্বমরর গি এেিিামব বেিু যেি যসটি তামদর জাগশতক অশিেত, েেূযমবাধ্ এবং 
অগ্রাশধ্কারমক েুক্ত কমর। 

আপিার সাক্ষয অমিক বি হিার অথবা প্রিাশবত করার জিয শবস্তাশরতিামব বোর প্রমিাজি যিই। বরং, 
আপিার গি ৩ শেশিমটর যহাক যেি প্রশ্ন এবং গিীর আেচিার জিয সেি থামক। 

 



জমুে গাইডবকু/পৃষ্ঠা / Page 20 

 

আপশি েশদ শচশন্তত হি যে যকেি কমর শুরু করমবি – এটি সাধ্ারণ রাখুি। জীবি পশরবতথ ি করার জিয 
ঈশ্বর আপিার গি বযবহার করমত পামরি, শকন্তু েমি রাখমবি – আপশিই যস োমক বেমত হমব। 

কাযথকাপ (৪৫ শেশিট) - দইু অথবা শতি জিমক শিমি দে িাগ করুি এবং পমরর ৪৫ শেশিট 
আপিার সাক্ষয বো অিুিীেি করুি। আপিার ১০০ জমির তাশেকা যথমক ৫ জিমক েমিািীত করুি 
োমদর আপশি “অশবশ্বাসী” অথবা “অজািা” বমে শচশিত কমরমছি। কাউমক বেুি যসই পাাঁচজমির একজি 
সাজমত আর আপিার সাক্ষয বো এেি কমর অিুিীেি করমত যেি তার কামছ যসটি অথথবহ হি। 

আপশি উপমরর যে যকাি িেুিা বযবহার করমত পামরি অথবা অিয যকাি উপাি ো আপিার েমি হি 
োমক বেমছি তার জিয কাজ করমত পামর। আপিার অিুিীেি হমি োবার পর, অিযমক বেমত শদি। িাি 
করুি যেি অিযর তাশেকার পাাঁচজমির েমধ্য একজি। আপশি েখি যিষ্ করমবি, আপিামক ৩ শেশিট বা 
আর কে সেমির েমধ্য আপিার সাক্ষয বো যিষ্ করমত হমব। 

প্রভুর থভাজ 

েীশু বমেশছমেি – “আশেই যসই জীবন্ত খাদয, োহা স্বগথ হইমত িাশেিা আশসিামছ। যকহ েশদ এই খাদয খাি, 

তমব যস অিন্তকাে জীশবত থাশকমব, আর আশে যে খাদয শদব, যস আোর োংস, জগমতর জীবমির জিয।” 

েীশুর সমে আোমদর ঘশিষ্ঠ সংমোগ এবং শিরন্তর সম্পমকথ র শিদিথমির উমেমিয “প্রিুর যিাজ” পােি করা 
হি। এটি পােি করার জিয এখামি একটি সহজ পিশত যদিা হে। 

আপ্নারা েখি েীশুর অিগুােী শহসামব একে হি, িান্তিামব ধ্যামি সেি বযাি করুি, আপিার পামপর শবষ্ি 
শবমবচিা  স্বীকার করুি। আপশি েখি প্রস্থুত, কাউমক িামস্ত্রর এই অংিটি পিমত বেুি – 

“কারণ আশে প্রিু হইমত এই শিক্ষা পাইিাশছ এবং যতাোশদগমক সেপথণ কশরিাশছ যে, প্রিু 
েীশু যে রাশেমত সেশপথত হি, যসই রাশেমত শতশি রুটি েইমেি, এবং ধ্িযবাদপূবথক িাশেমেি, 

 কশহমেি, „ইহা আোর িরীর, ইহা যতাোমদর জিয; আোর স্মরণামথথ ইহা কশর‟।” 

১ কশরন্থীি ১১:২৩-২৪ 

আপিার দমের জিয যে রুটি যরমখশছমেি যসটি এশগমি শদি, এবং খাি। পিমত থাকুি -- 

 “যসই প্রকামর শতশি যিাজমির পর পািপাে েইিা কশহমেি, „এই পািপাে আোর রমক্ত 
িূতি শিিে; যতােরা েতবার পাি কশরমব, আোর স্মরণামথথ ইহা কশর‟।” 

১ কশরন্থীি ১১:২৫ 

আপিার দমের জিয যে রস অথবা রাক্ষারস যরমখশছমেি যসটি িাগ কমর শিি, এবং খাি। পিা যিষ্ 
করুি -- 

“কারণ েতবার যতােরা এই রুটি যিাজি কর, এবং এই পািপামে পাি কর, ততবার প্রিু 
েৃতুয প্রচার কশরিা থাক, যে পেথন্ত শতশি িা আইমসি।” 

১ কশরন্থীি ১১:২৬ 
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প্রাথথিা  গাি কমর উদোপি করুি। আপশি প্রিুর যিাজ িাগ কমরমছি। আপশি তাাঁর, এবং শতশি 
আপিার! 

কাযথকাপ (১০ শেশিট) – আপিার দমের সমে পমরর ১০ শেশিট প্রিুর যিাজ উদোপি কমর সেি 
কাটাি। 
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অচধ্মবলে ০৫ 

এই অশধ্মবিমি, আেরা শিখব যকেি কমর প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটা োি। েীশুর জিয প্রশতমবিীমদর প্রস্থতু 
করার এক িশক্তিােী উপাি হে প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটা। প্রাথথিার জিয আেরা একটি সাধ্ারণ অথচ 
িশক্তিােী পিশত শিখব যেটি আোমদর িতুি শিষ্যমদর সমে শেশেত হমত সাহােয করমব। 

প্রার্থো করমত করমত াাঁো 

ঈশ্বমরর বাকয বমে যে আেরা যেি “সকে েিুমষ্যর শিশেি, শবিশত, প্রাথথিা, অিুমরাধ্, ধ্িযবাদ করা হি; 

রাজামদর  উচ্চপদস্থ সকমের শিশেি; যেি আেরা সমূ্পণথ িশক্তমত  ধ্ীরতাি শিরুমদ্বগ  প্রিান্ত জীবি 
োপি কশরমত পাশর। তাহাই আোমদর োণকতথ া ঈশ্বমরর সম্মুমখ উিে  গ্রাহয; তাাঁহার ইো এই, যেি সেুদি 
েিুষ্য পশরোণ পাি,  সমতযর তত্ত্বঞ্জাি পেথন্ত পাঁহুশছমত পামর।” 

প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটা হে একটি সাধ্ারণ উপাি োর দ্বারা অিযমদর জিয প্রাথথিা করার ঈশ্বমরর আঞ্জা 
আেরা পােি করমত পাশর। আর এটি এেি যিািাি যেি - হাাঁটমত হাাঁটমত ঈশ্বমরর কামছ প্রাথথিা করা। 

যচাখ বন্ধ  োথা শিচুাঁ করার পশরবমতথ , আেরা আোমদর যচাখ খুমে রাশখ আোমদর চাশরপামির োিুষ্মদর 
প্রমিাজি যদখার জিয এবং শবিীতিামব আোমদর হৃদি িত কশর যেি ঈশ্বর হস্তমক্ষপ কমরি। 

আপশি দইু অথবা শতি জিমক শিমি যছাট দে কমর অথবা একা প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটমত পামরি। 

আপশি েশদ দেবি হমি হাাঁমটি – যচষ্টা করমবি যেি সকমে যজামর যজামর প্রাথথিা কমর। প্রমতযমক ো যদখমছ 
এবং যে প্রমিাজি ঈশ্বর তামদর হৃদমি শদমিমছি যসই শবষ্ি ঈশ্বমরর সমে কমথাপকথি। আপশি েশদ একা 
একা চমেি – একা থাকমে শিরমব প্রাথথিা করমত যচষ্টা করুি এবং েখি রাস্তাি কামরা সমে যদখা হমব 
তখি যজামর প্রাথথিা করুি। 

প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটার সেি আপশি চার িামব জািমত পারমবি যে শক শবষ্ি প্রাথথিা করমত হমব। 

পযথমবক্ষ্ে – আপশি শক যদখমছি? আপশি েশদ উঠামি একটি যছাট বাচ্চার যখেিা যদমখি, আপিার হিত 
ইো হমত পামর প্রশতমবিীমদর বাচ্চামদর জিয, পশরবারগুশের জিয অথবা যসই এোকার কুৃতমের জিয প্রাথথিা 
করমত। 

গমবো – আপশি শক জামিি? আপশি েশদ আপিার পািার সম্বমন্ধ পমিি, আপশি হিত োরা যসখামি থামক 
তামদর শবষ্ি জািমত পামরি, অথবা যসই এোকা অপরাধ্ বা অশবচামরর কারমণ িুগমছ। এই সকে শবষ্ি 
প্রাথথিা করমবি এবং তাাঁমক বযবস্থা গ্রহণ করমত অিুমরাধ্ করমবি। 

উদ্ঘােে – পশবে আত্মা হিত যকাি শবমিষ্ প্রমিাজমির শবষ্ি অথবা প্রাথথিার যকাি যক্ষমের শবষ্মি 
আপিার  হৃদমি কথা বেমত পামরি অথবা যকাি শচন্তা শদমত পামরি। 

লাস্ত্র – আপশি হিত হাাঁটার প্রস্তুশত যিবার সেি ঈশ্বমরর বাকয পমিমছি অথবা েখি হাাঁটমছি তখি পশবে 
আত্মা আপিার েমি যকাি িামস্ত্রর বাকয শদমত পামরি। যসই অংিটির শবষ্ি প্রাথথিা করমবি এবং যসই 
এোকার োিুষ্মদর উপর তার যকেি প্রিাব পিমত পামর। 
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এখামি পাাঁচটি প্রিাবিােী যক্ষমের শবষ্ি আমছ যেগুশে আপশি আপিার প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটার সেি 
শচন্তা করমত পামরি। 

রকার – সরকারী যকন্দ্রগুশে যেেি আদােত, সরকারী বাশিগুশে অথবা আইি প্রমিাগকারী অশিসগুশের 
প্রশত দশৃষ্ট শদি এবং তামদর জিয প্রাথথিা করুি। সুরখা, সুশবচার এবং যিতৃবৃন্দমক ঈশ্বরীি প্রঞ্জার যক্ষমে 
প্রাথথিা করুি। 

বযবা এবিং বাচেজয – বযবসাা্শিক যকন্দ্রগুশে যেেি আশথথক প্রশতষ্ঠাি অথবা যকিাকাটার যক্ষেগুশে প্রশত দশৃষ্ট 
শদি এবং তামদর জিয প্রাথথিা করুি। িযািশিষ্ঠ শবশিমিাগ এবং সম্পমদর সঠিক পশরচেথার জিয প্রাথথিা 
করুি। অথথনিশতক সুশবচার  সুমোগ এবং উদার  ধ্াশেথক দাতা োরা োমির আমগ োিুষ্মক রামখি 
তামদর জিয প্রাথথিা করুি। 

চলক্ষ্া – শিক্ষা যকন্দ্রগুশে যেেি কুৃতে, প্রিাা্সশিক অশিসগুশে, কাশরগশর শিক্ষা যকন্দ্রগুশে, কমেজ এবং 
শবিশিদযােযগুশের প্রশত দশৃষ্ট শদি এবং তামদর জিয প্রাথথিা করুি। প্রাথথিা করুি ধ্াশেথক শিক্ষাশবদমদর জিয 
যেি তাাঁরা ঈশ্বরীি সমতযর শবষ্ি শিক্ষা যদি এবং ছােছােীমদর হৃদি  েি সুরক্ষা কমরি। ঈশ্বমরর কামছ 
প্রাথথিা করুি যেি শতশি শেথযা  শবিৃঙ্খো সৃশষ্ট করার সব প্রমচষ্টামত হস্তমক্ষপ কমরি। প্রাথথিা করুি যেি 
এই সকে স্থাি যথমক ঞ্জািী িাগাশরক ততশর হি োমদর পশরচেথা করার  যিতৃত্ব যদবার হৃদি থাকমব। 

থযাগামযাগ – যোগামোমগর যকন্দ্রগুশে যেেি যবতার যকন্দ্র, টিশি যিিি এবং খবমরর কাগমজর প্রকািকমদর 
প্রশত দশৃষ্ট শদি এবং তামদর জিয প্রাথথিা করুি। ঈশ্বমরর গি এবং তাাঁর অিুগােীমদর সাক্ষয যেি সারা 
িহমর  পৃশথবীর সবথে ছশিমি পমি তার জিয প্রাথথিা করুি। তাাঁর বাতথ া যেি তাাঁর োধ্যমে তাাঁর 
যোকমদর কামছ যপৌাঁছাি এবং সবথে ঈশ্বমরর যোমকরা ঈশ্বমরর কাজ যদখমত পাি তার জিয প্রাথথিা করুি। 

আচিকো – আশত্মক যকন্দ্রগুশে যেেি চাচথ , েসশজদ অথবা েশন্দরগুশের জিয প্রাথথিা করুি। প্রাথথিা করুি 
যেি প্রমতযক আশত্মক অিসুন্ধািকারী েীশুমত িাশন্ত  সান্ত্বিা পাি এবং যেি ভ্রান্ত ধ্মেথর দ্বারা শবভ্রান্ত িা 
হি। 

কাযথকাপ (৬০-৯০ শেশিট) - প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটা অিুিীেি করার জিয দইু অথবা শতি 
জিমক শিমি দে িাগ করুি এবং জিসাধ্ারমণর েমধ্য োি। আপিার বতথ োি অশধ্মবিি যথমক যবশরমি 
হাাঁটা অথবা গন্তবয শিণথি করা  প্রাথথিা করার েতি একটি স্থাি েমিািিি করা সহজ হমত পামর। ঈশ্বর 
যেেি পশরচােিা কমরি যসইেত োি এবং এই কােথমক্ষমে ৬০-৯০ শেশিট অশতবাশহত করার পশরকিিা 
করুি। 

চবাঃদ্রাঃ শব এে ই এস এস (আিীবথাদ)প্রাথথিা শিখুি এবং অিুিীেি করার শবষ্ি শিশিত হি। 

চব এ ই এ এ (আলীবথাদ) প্রার্থো 

পশরমিমষ্, আপিার প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটার সেি আপশি োিুমষ্র জিয পাাঁচটি পিশতমত প্রাথথিা করমত 
পামরিেঃ 

আপশি েখি হাাঁটমবি  প্রাথথিা করমবি, আপিার পমথ েখি যকাি বযশক্ত অথবা যগাষ্ঠীর সমে যদখা হমব 
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তখি ঈশ্বমরর আত্মা শক প্রাথথিা করমত বেমছি যস শবষ্ি যিািার এবং সুমোমগর জিয সতকথ  থাকমবি। 

আপশি বেমত পামরি, “আেরা সোমজর জিয প্রাথথিা করশছ, আপিার শক যকাি শবমিষ্ শবষ্ি আমছ োর জিয 
আেরা প্রাথথিা করমত পাশর?” অথবা বেমত পামরি, “আশে এই অঞ্চমে প্রাথথিা করশছ। আপিার শক যকাি শবমিষ্ 
শবষ্ি জািা আমছ োর জিয আেরা প্রাথথিা করব?” তামদর প্রশতশক্রিা জািার পর আপশি তামদর শিমজমদর 
প্রমিাজমির শবষ্ি শজঞ্জাসা করমত পামরি। তারা েশদ বমে, তক্ষণই তামদর জিয প্রাথথিা করমবি। সদাপ্রিু েশদ 
আপিামক পশরচােিা কমরি, আপশি অিয প্রমিাজমির জিয প্রাথথিা করমত পামরি। 

শব এে ই এস এস িব্দটি বযবহার করুি যেি আপিামক প্রাথথিা করার জিয ৫টি শিন্ন শবষ্ি স্মরণ 
করািেঃ 

• িরীর (সাস্থয) 

• রে (কাজ এবং আশথথক সংস্থাি)  

• আমবগপ্রবণ (েমিাবে) 

• সাোশজক (সম্পকথ ) 

• আশত্মক (ঈশ্বরমক আর জািা এবং িামোবাসা) 

যবশিরিাগ যক্ষমে, আপশি প্রাথথিা করমে েুিষু্ কৃতঞ্জ হি। 

েশদ যকাি বযশক্ত খ্রীশষ্টিাি িা হি, আপিার প্রাথথিা হিত একটি আশত্মক পশরবতথ মির দরজা খুমে শদমত পামর 
এবং আপিার গি  ঈশ্বমরর গি বোর একটি সুমোগ কমর শদমত পামর।  

েশদ যকাি বযশক্ত খ্রীশষ্টিাি িা হি আপশি তামদর প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটাি যোগ শদমত অিুমরাধ্ করমত 
পামরি অথবা যকেি কমর প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটা হি এবং সাধ্ারণ পদমক্ষপ যেেি প্রিাব শবস্তামরর 
যক্ষমে প্রাথথিা অথবা ঈশ্বমরর পশরবামর আর বৃশি যপমত শব এে ই এস এস প্রাথথিার শবষ্মি তামদর 
প্রশিক্ষণ শদমত পামরি।  

কাযথকাপ (১৫ শেশিট) - দইু অথবা শতি জিমক শিমি দে িাগ করুি এবং পমরর ১৫ শেশিট শব 
এে ই এস এস প্রাথথিা অিুিীেি করুি। যকাি একজমির জিয ৫টি যক্ষমে শব এে ই এস এস প্রাথথিা 
করুি এবং যকেি কমর অিযরা শব এে ই এস এস প্রাথথিা বযবহার করমত পামর যসই শবষ্মি প্রশিক্ষণ 
যদিা অিুিীেি করুি। 
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অচধ্মবলে ০৬ 

এই অশধ্মবিমি, আেরা শিখব যকেি কমর ঈশ্বর তাাঁর শবশ্বস্থ অিুগােীমদর বযবহার কমরি – তারা েশদ 
সমূ্পণথ িতুি হি – অমিক যবশি অিযমদর যথমক োমদর বহু বছমরর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ আমছ শকন্তু তারা 
কখি বাধ্য হমব িা। আর আেরা প্রথমে যদখব যকেি কমর যোগামোগ করা হি োমত শিমষ্যর সংখযা 
আর তািাতাশি বৃশি পাি। 

৩/৩ দমর ফরমযাে 

েীশু বমেমছি – “যেখামি দইু শক শতি জি আোর িামে একে হি, যসইখামি আশে তাহামদর েমধ্য আশছ।” 

এটি একটি িশক্তিােী প্রশতঞ্জা, এবং েীশুর প্রমতযক অিুগােীর এর সশুবধ্া যিিা উশচত। শকন্তু আপিারা 
েখি দেবি হমি জমিা হি, তখি যকেি কমর সেি কাটাি?   

একটি ৩/৩ দে হে োরা েখি এক সমে জমিা হি তখি তামদর সেি ৩ িাগ কমর, যেি যে গুরুত্বপূণথ 
শবষ্ি েীশু আমদি কমরমছি তারা তার বাধ্য হিা অিুিীেি করমত পামর।  

এটি যকেি কমর কাজ কমরেঃ 

চপছমে থদখুে (আপিার ১/৩ অংি সেি) 

যত্ন চেে এবিং প্রার্থো করুোঃ প্রমতযক বযশক্তমক তামদর ধ্িযবামদর শবষ্ি বেমত যদিার জিয সেি শিি। 
তারপর প্রমতযক বযশক্তমক তামদর বযশক্তগত অসুশবধ্ার কথা বেমত শদি। তামদর ডাি শদমক যে থাকমব তামক 
যসই সেস্ত উশেশখত শবষ্ি শিমি প্রাথথিা করমত বেুি। েশদ এেি যকউ থামক যে এেি যকাি অসুশবধ্ার 
েমধ্য আমছ োর জিয আর েমিামোগ যদিা প্রমিাজি, যসই বযশক্তর েত্ন যিিার জিয সব শকছু হমি 
োবার পর থাকমবি। 

দলথোঃ একসমে গাি করার জিয সেি বযি করুি এবং েীশুমক িােবাসার, অিযমক িােবাসার, অিযমদর 
কামছ েীশুর শবষ্ি বো এর উপর গামির কথাগুশে েুক্ত করুি, িতুি দে গঠি করুি, এবং এই কাজ 
করার জিয অিযমদর সাহােয করুি। অিযথাি অমিযরা এই শবষ্িবস্তুর উপর বাইমবমের অংি বেমত পামর।  

পরীক্ষ্া করাাঃ প্রমতযক বযশক্ত গত সপ্তামহ যে সকে প্রশতশ্রুশত শেমখশছে যসগুশে তারা যকেি কমরমছ যস 
শবষ্ি তামদর বেমত বেুিেঃ 

১। আপশি ো শিমখমছি তার বাধ্য আপশি যকেি কমর কমর হমিমছি? 

২। আপশি ো শিমখমছি যস শবষ্ি আপশি কামক অিুিীেি কশরমিমছি? 

৩। আপিার গি অথবা ঈশ্বমরর গি আপশি কামক বমেমছি? 

তারা েশদ যকাি প্রশতশ্রুশত িুমে োিার কারমণ পােি করমত িা পামর অথবা সমুোমগর অিামব িা করমত পামর, 

তাহমে গত সপ্তামহর প্রশতশ্রুশত এই সপ্তামহর প্রশতশ্রুশতর সমে েুক্ত হমব। েশদ যকউ ঈশ্বমরর কাছ যথমক শুমি 
অিািামস তার বাধ্য হমত অস্বীকার কমর তাহমে এটি েণ্ডেীর িঙৃ্খোর সেসযা শহসামব বযবস্থা শিমত হমব। 



জমুে গাইডবকু/পৃষ্ঠা / Page 26 

 

উপমর থদখুে (আপিার ১/৩ অংি সেি) 

প্রার্থোাঃ সহজ এবং সংশক্ষপ্তিামব ঈশ্বমরর সমে কথা বেুি। ঈশ্বরমক বেুি আপিামক এই অংিটি শিশখমি 
শদমত। 

পডুে এবিং আমািো করুোঃ এই সপ্তামহর অংিটি পডুি। শিম্নশেশখত প্রশ্নগুশে শিমি আমোচিা করুিেঃ 

১।  এই অংিটিমত আপিার শক িামো যেমগমছ? 
২।  এই অংিটিমত আপিার শক শকছু বঝুমত অসুশবধ্া হমিমছ অথবা কঠিি বমে েমি হমিমছ? 

এই সপ্তামহর অংিটি আবার পিুি। 

৩। এই অংিটিমত যথমক আেরা োিষু্ সম্বমন্ধ শক শিখমত পাশর?  

৪। এই অংিটিমত আপিার যথমক আেরা ঈশ্বর সম্বমন্ধ শক শিখমত পাশর? 

ামমে থদখুে (আপিার ১/৩ অংি সেি) 

বাধ্য থাে। চলক্ষ্া চদে। অেযমক বুোঃ অন্তত পাাঁচ শেশিট শিরমব প্রাথথিা করুি। দমের প্রমতযকমক বেিু 
প্রাথথিা করমত যেি পশবে আত্মার তামদর যদশখমি যদি যকেি কমর প্রমশ্নর উির শদমত হমব, তারপর অেীকার 
করুি। প্রমতযমক তামদর অেীকার শেখমত বেিু যেি তারা ঞ্জািত োিুমষ্র জিয প্রাথথিা করমত পামর এবং 
তামদর দাশিত্ব থামক। তারা হিত প্রমতযক সপ্তামহ প্রমতযক প্রমশ্নর েমধ্য সম্পকথ েুক্ত শকছু শবষ্ি শুিমত িা 
পামর। তামদর বুঝমত হমব তারা হিত যকাি প্রশতশক্রিা ঈশ্বমরর কাছ যথমক শুমিমছি বমে শিশিত িি, শকন্তু 
েমি হমিমছ িামো শচন্তা কারণ এই যক্ষমে দাশিত্ব অিয স্তমর শবমবচিা করা হমব। 

৫। এই অংিটি আশে যকেি কমর প্রমিাগ করব এবং বাধ্য হব? 

৬। এই অংিটি আশে কামক প্রশিক্ষণ যদব অথবা বেব? 

৭। এই সপ্তামহ ঈশ্বর কার কামছ আোর গি (সাক্ষয) এবং/অথবা ঈশ্বমরর গি বোমত চাি? 

অেুলীে করুোঃ আপশি প্রশ্ন ৫, ৬ অথবা ৭ –এ আপশি যে অেীকার কমরমছি যসগুশে দইু অথবা শতি 
জমির দমে অিুিীেি করুি। উদাহরণ স্বরূপ, একটি কঠিি আমোচিা অথবা প্রমোিমির সম্মুখীি হিা 
শিমি অশিিি করুি; আজমকর অংিটি শিক্ষা যদিা অিুিীেি করুি, অথবা সুসোচার বো অিিুীেি 
করুি।  

ঈশ্বমরর মে কর্া বুোঃ একই দইু অথবা শতি জমির দমে প্রমতযক সদসযমদর জিয প্রাথথিা করুি। 
ঈশ্বরমক বেুি যেি শতশি যসই সকে োিুমষ্র হৃদি প্রস্তুত কমরি োরা এই সপ্তামহ েীশুর কথা শুিমব। 
তাাঁমক বেুি যেি শতশি আপিামক িশক্ত  প্রঞ্জা যদি আপিার অেীকামরর বাধ্য হমত। এটি এই সিার 
উপসংহার।  

সকমের যিষ্ হমি োবার পর, প্রিুর যিামজ অংিগ্রহণ করুি অথবা একসমে খািাদািা করুি।  

চবাঃদ্রাঃ গাইডবুক পশরশিমষ্ট কমিকটি প্রস্তাশবত অংমির তাশেকা আমছ যেগুশে আপিার ৩/৩ দে অধ্যিি 
করমত পামর। 
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অচধ্মবলে ০৭ 

এই অশধ্মবিমি, আেরা একটি প্রশিক্ষমণর চমক্রর শবষ্ি শিখব োর দ্বারা শিমষ্যরা এক যথমক অমিক এবং 
শবমিষ্ কাজ যথমক আমন্দােমি পশরণত হমত সাহােয কমর। আেরা ৩/৩ দমের িরেযাট অিুিীেি করব 
এবং শিখব  আেরা যকেি কমর োিুমষ্র সমে পশরচি করব োর দ্বারা বৃশি প্রিাশবত হমব। 

প্রচলক্ষ্মের িক্র 

প্রশিক্ষমণর চক্র হে আদিথ, সহািতা, যদখা  চমে োিা, এবং এটি এইিামব কাজ কমরেঃ 

 

 

 

মমড – েমডে হে যকবে প্রদাি কমর একটি অিুিীেি অথবা কাজ সম্পাদমির হাশতিার। এটি প্রশিক্ষমণর 
চমক্রর সংশক্ষপ্ত অংি। এটি সাধ্ারণত একবারই করা প্রমিাজি হি। এটি যকবে সমচতিতা সশৃষ্ট কমর যে 
একটি অিুিীেি অথবা কাজ সম্পাদমির হাশতিার আমছ এবং একটি সাধ্ারণ ধ্ারণা যদি যে যসটি যকেি 
যদখমত। বারংবার েমডে হমি কাউমক সশিত করা কােথকর উপাি হি িা। তামদর শিমজমদর যসই দক্ষতা 
যচষ্টা করমত শদমত হমব। 
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একটি শিশু েখি কাউমক সাইমকে চাোমত যদমখ, যসটি হে েমডে কােশবিাগ। 

ািতা – সহািতা হে শিক্ষাথীমক দক্ষতা অিুিীেি করার অিুেশত যদিা। এটি েমডে কােশবিাগ যথমক 
একটু যবশি সেি যিি। এমত পরােিথদাতামক “হাত-ধ্রা” প্রমিাজি। পরােিথদাতামক শিমদথি শদমত হমব এবং 
শিক্ষাথীমক শিক্ষা যদিার এক সশক্রি িূশেকা গ্রহণ করমত হমব। েতক্ষণ িা শিক্ষাথী সমূ্পণথিামব উপেুক্ত 
হমে ততক্ষণ এই কােশবিাগটি চমে িা শকন্তু শুধ্ুোে তারা েখি দক্ষতার যেৌশেক বুঝমত পামর যসই 
পেথন্ত। েশদ এই কােশবিাগটি যবশিক্ষণ চমে, তাহমে শিক্ষাথীর তার পরােিথদাতার উপর শিিথ রতা যবমি োমব 
এবং কখি পণূথ দক্ষতাি এশগমি যেমত পারমব িা। েখি শিক্ষাথী অিযমদর জিয েমডে হিা শুরু করমব 
তখি সহািতার কােশবিাগটি যিষ্ হমব। 

েখি যকাি ো অথবা বাবা সন্তামির সাইমকে ধ্মর থামক েখি যস িারসােয রাখার যচষ্টা কমর, যসটি 
সহািতার কােশবিাগ। 

থদখুে – যদখা হে সবথাশধ্ক বি কােশবিাগ। এটি শিক্ষাথীর সমে আর যবশি পমরাক্ষিামব জশিত। এটি 
সকে যক্ষমের তিপুমণযর সমূ্পণথ পারদশিথতার শবকাি ঘটাি। প্রথে দটুি কােশবিামগর যথমক এর সেি দিগুি 
বা তার যবশি হমত পামর। শিক্ষাথীর েখি তিপুমণযর উন্নশত হি, পরােিথদাতার সমে তার যোগামোগ আর 
শিিশেত হি িা। এই কােশবিামগ শিক্ষাথী ক্রমে ক্রমে তার তিপুমণযর প্রশত দাশিত্বিীে  উমদযাগী হি। 
সাধ্ারণত শিষ্য ততশরর যক্ষমে এই কােশবিামগর যিষ্ হি েখি শিক্ষাথী তিপমুণয সিেতার সমে উিীণথ হমি 
চতুথথ প্রজমন্ তামদর  োধ্যমে োি োমদর যস শিক্ষা শদমে।   

েখি যকাি ো অথবা বাবা সন্তািমক যদমখ যে যস েমথষ্ট ঞ্জাি োি  তিপুণয অজথ ি কমরমছ এবং 
তত্ত্বাবধ্াি ছািাই সাইমকে চাোমত পামর, এটি হে যদখার কােশবিাগ।  

িম যাওিা - চমে োিা হে এক ধ্রমির স্দাতমকর পেথাি েখি শিক্ষাথী পরােিথদাতার সেকক্ষ হি। 
শিশদথষ্ট সেি অন্তর অন্তর তামদর যোগামোগ থাকমব  পরােিথ চেমব েশদ শিক্ষাথী এবং পরােিথদাতা েমধ্য 
সেন্বি  থামক।   

েখি যকাি ো অথবা বাবা সন্তািমক যকাি তত্ত্বাবধ্াি ছািাই সাইমকে চাোবার জিয যছমি যদি, এটি হে 
চমে োিার কােশবিাগ। 

৩/৩ দমর ফরমযাে অেলুীে করুে 

কাযথকাপ (৯০ শেশিট) – সেগ্র দেমক পমরর ৯০ শেশিট ১৯-২০ পৃষ্ঠাি যে ৩/৩ দমের িরেযাট 
যদিা আমছ যসটি বযবহার কমর তামদর শিমি ৩/৩ দমের িরেযাট অিুিীেি করুি। 

• চপছমে থদখুে – গত সপ্তামহর অশধ্মবিমির চযামেঞ্জ বযবহার কমর “শবশ্বস্ততা” অিিুীেি করুি 

• উপমর থদখুে – আপিার দমে োকথ  ৫:১-২ পিুি এবং প্রশ্ন ১-৪ উির শদি 

• ামমে থদখুে – আপশি যকেি কমর বাধ্য হমবি, প্রশিক্ষণ যদমবি এবং অিযমক বেমবি এইগুশের উন্নশত 
সাধ্মির জিয প্রশ্ন ৫, ৬  ৭ বযবহার করুি। 

মমে রাখমবে – প্রমতযক অশধ্মবিি যেি আপিার অিুিীেমির সেমির প্রাি ১/৩ (অথবা ৩০ শেশিট) 
হি। 
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অচধ্মবলে ০৮ 

এই অশধ্মবিমি, আেরা শিখব যে কে সেমির েমধ্য যকেি কমর যিতৃমত্বর যগাষ্ঠী অিুগােীমদর সারা জীবমির 
জিয যিতা হিার জিয প্রস্তুত কমর। আেরা শিখব যকেি কমর অিযমদর পশরচেথা হে যিতৃমত্বর জিয 
েীশুর যকৌিে। আর আেরা আবার দেবিিামব ৩/৩ দে অিুিীেি করব। 

থেতৃমের থগাষ্ঠী 

যিতৃমত্বর যগাষ্ঠী হে ৩/৩ দে োরা যকবে সংশক্ষপ্ত এবং পূবথ শিধ্থাশরত সেমির জিয শেশেত হি (মেেি 
এই ৯টি অশধ্মবিমির জমুে (ZÚME) প্রশিক্ষণ যকাসথ)। এর উমেিয হে এক দে োিষু্মক প্রস্তুত করা যেি 
তারা শিমজমদর দে স্থাপি কমর অথবা প্রশিক্ষমণর যিমষ্ আমরকটি যিতৃমত্বর যগাষ্ঠী ততশর কমর।  

এই পিশত শবশিন্ন পশরশস্থশতমত বযবহার করা যেমত পামর। এটি চেোি জিমগাষ্ঠীমদর েমধ্য বযবহার করা 
যেমত পামর যেেি োোবরমদর, ছােমদর, ইতযাশদ। এটি বযবহার করা যেমত পামর যসই সেস্ত োিুষ্মদর েমধ্য 
োরা খ্রীষ্ট শবশ্বাসী শকন্তু শকছু কারমণ তামদর একটি দে করা সম্ভব িি এবং িতুি দে করার জিয তামদর 
প্রশিক্ষমণর প্রমিাজি আমছ। এটি আর বযবহৃত হমত পামর এেি পশরশস্থশতমত যেখামি অমিক যোক একসমে 
শবশ্বাসী হমিমছ এবং েমথষ্ট সেি যিই অথবা সুমোগ যিই বযশক্তগতিামব তামদর সবথাশধ্ক আিীবথামদর পমথ 
অথবা অিুরূপ পমথ প্রারশম্ভক পশরচেথা করা। 

আবার ৩/৩ দমর ফরমযাে অেলুীে করুে 

কাযথকাপ (৯০ শেশিট) – সেগ্র দেমক পমরর ৯০ শেশিট ১৯-২০ পৃষ্ঠাি যে ৩/৩ দমের িরেযাট 
যদিা আমছ যসটি বযবহার কমর তামদর শিমি ৩/৩ দমের িরেযাট অিুিীেি করুি।   

এই সেিেঃ 

• চপছমে থদখুে – এমক অপরমক পরীক্ষা করমত গত সপ্তামহর অশধ্মবিমির বাধ্য হিা, প্রশিক্ষণ যদিা, অিযমক 
বোর চযামেঞ্জ বযবহার করুি। 

• উপমর থদখুে – আপিার দমে যপ্রশরত ২:৪২-৪৭ পিুি এবং প্রশ্ন ১-৪ উির শদি 

• ামমে থদখুে – আপশি যকেি কমর বাধ্য হমবি, প্রশিক্ষণ যদমবি এবং অিযমক বেমবি এইগুশের উন্নশত 
সাধ্মির জিয প্রশ্ন ৫, ৬  ৭ বযবহার করুি। 

অশধ্মবিমির সবথসেি যিতৃত্ব পাল্টামবি যেি প্রমতযমকর যিতৃত্ব যদিার, প্রাথথিা করার অথবা প্রশ্ন শজঞ্জাস 
করার সুমোগ হি। এমক অপরমক অিুপ্রাশণত  প্রশিক্ষণ শদি যে শক ঠিক হমে, একটু অা্িুিীেি করমে শক 
িামো হমত পারত এবং দমের প্রমতযক সদমসযর আর বৃশির জিয পমরর শক িামো পদমক্ষপ হমব।    

মমে রাখমবে – প্রমতযক অশধ্মবিি যেি আপিার অিুিীেমির সেমির প্রাি ১/৩ (অথবা ৩০ শেশিট) 
হি। 
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অচধ্মবলে ০৯ 

এই অশধ্মবিমি, আেরা শিখব যকেি কমর তরশখক পযাটািথ রামজযর বশৃি আটশকমি রামখ এবং যকেি কমর 
অ-অিুক্রশেক শচন্তা আপিামক শিষ্য বৃশি করমত সাহােয কমর। আেরা আশবষ্কার করব শিষ্য ততশর করার 
যক্ষমে সেি কত গুরুত্বপূণথ এবং যকেি কমর গশত বৃশি করব। আেরা শিখব যকেি কমর েীশুর 
অিুগােীরা দইুটি েণ্ডেীর অংি হমত পামর শবশ্বস্ত, আশত্মক পশরবারমদর িহর বযাশপ শবশ্বাসীমত বৃশি যপমত 
সাহােয করার জিয। পশরমিমষ্, আেরা শিশখ যকেি কমর একটি সাধ্ারণ ৩ োমসর পশরকিিা আপিার 
প্রমচষ্টার উপর যকন্দ্র কমর ঈশ্বরীি পশরবামর কােথকর বৃশি হমত পামর। 

৩ মামর পচরকল্পো 

এখি েখি আপশি শকছু সাধ্ারণ যেৌশেক শিষ্য ততশরর পিশত জািমত যপমরমছি, প্রাথথিাি সেি বযি করুি 
এবং সুশিশদথষ্টিামব ঈশ্বরমক শজঞ্জাস করুি শতশি আপিামক শদমি পমরর শতি োস শক করামত চাি। আপশি 
েখি সেি শিমি তাাঁর কাছ যথমক শুমিমছি, শিম্নশেশখত পশরকিিাটি পূরণ করুি। আপিার প্রশিক্ষমণর 
অংিীদারমক শিমজর পশরকিিা জািাি এবং বাধ্যবাধ্কতা পােমির দাশিমত্বর যখাাঁজ খবমরর যিিার একটি 
সেিতাশেকা প্রস্তুত করুি েখি আপশি এমক অমিযমক এখি যথমক ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮ এবং ১২ সপ্তাহ পরীক্ষা 
করমবি। 

শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর কামছ আশে আোর গি (সাক্ষয) এবং ঈশ্বমরর গি (সুসোচার) বেবেঃ 

 

আোর সমে বাধ্যবাধ্কতা পােমির দাশিমত্বর দে শুরু করার জিয আশে শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর আেন্ত্রণ 
করবেঃ  

 

আশে শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর চযামেঞ্জ জািাব তামদর শিজস্ব বাধ্যবাধ্কতা পােমির দাশিমত্বর দে শুরু করার 
জিয এবং যকেি কমর শুরু করমব তার জিয তামদর প্রশিক্ষণ যদবেঃ   

 

আশে শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর আোর সংমগ ৩/৩ দে শুরু করমত আেন্ত্রণ করবেঃ  

 

আশে শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর চযামেঞ্জ জািাব তামদর শিজস্ব ৩/৩ দে শুরু করার জিয এবং যকেি কমর 
শুরু করমব তার জিয তামদর প্রশিক্ষণ যদবেঃ    

 

আশে শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর ৩/৩ আিা অথবা আশবষ্কামরর দমে (পশরশিষ্ট যদখিু) অংি যিিার জিয 
আেন্ত্রণ করবেঃ 



জমুে গাইডবকু/পৃষ্ঠা / Page 31 

 

 

আশে শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর আোর সমে প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটামত অংি যিিার জিয আেন্ত্রণ করবেঃ 

 

আশে শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর তামদর গি  ঈশ্বমরর গি বেমত এবং তামদর সমে োমদর সম্পকথ  আমছ যসই 
রকে বযশক্তমদর ১০০ জমির তাশেকা প্রস্তুত করমত সাহােয করবেঃ  

 

আশে শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর শকছু শদি অন্তর অন্তর প্রাথথিা চক্র পিশত বযবহার করার জিয চযামেঞ্জ 
জািাবেঃ  

 

আশে প্রাথথিা চক্র পিশত ________ (শদমি / সপ্তামহ / োমস) একবার বযবহার করব।   

 

আশে ________ (শদমি / সপ্তামহ / োমস) একবার প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটব।  

 

আশে যে যিতৃমত্বর যগাষ্ঠী পশরচােিা করব তামত অংি শিমত শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর আেন্ত্রণ করবেঃ  

 

জমুে (ZÚME) প্রশিক্ষণ যকামসথ যোগ যদিার জিয আশে শিম্ন শেশখত বযশক্তমদর অিুপ্রাশণত করব।  

 

অিযািয প্রশতরশতেঃ 
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উন্নত প্রচলক্ষ্মের 

অচধ্মবলে ১০ 

এই উন্নত প্রশিক্ষণ অশধ্মবিমি খুব দ্রুত যচকশেি েূেযািি কমর যদখব যকেি কমর আেরা যকাশচং-এ 
অংিগ্রহণকারীমদর সংখযা বৃশি করমত পাশর। আেরা শিখব যকেি কমর যিতৃমত্বর সেন্বমির োধ্যমে বৃশিেূেক 
দমের যছাট েণ্ডেীগুশে একসমে কাজ কমর আর যবশি উন্নশত সাধ্ি করমত পারমব। আর আেরা শিখব 
যকেি কমর সহকেী পরােিথদাতামদর দে যিতৃত্বমক এক িতুি উচ্চতাি তুমে শিমি যেমত পামর। 

থকাচিিং থিকচস্ট 

যকাশচং যচকশেি একটি িশক্তিােী পিশত ো আপশি বযবহার কমর শিষ্য ততশরমত োরা বৃশি পামে তামদর 
যক্ষমে আপিার শিমজর ক্ষেতা এবং দবুথেতা েূেযািি করমত পামরি। এই পিশত আপশি বযবহার কমর 
অিযমক সাহােয করমত পামরি – এবং অমিযরা আপিামক সাহােয করমত পামর।  

পরবতী পদমক্ষপগুশে বযবহার কমর আপশি দ্রুত (৫ শেশিট বা তার কে) আত্ম-েূেযািি করুিেঃ 

• পদমক্ষ্প ১ – যচকশেি-এর বাাঁ শদমকর কেমের শিষ্য প্রশিক্ষণ পিশত িামো কমর পিুি। 

• পদমক্ষ্প ২ – শিম্নশেশখত প্রণােী বযবহার কমর প্রমতযকটি প্রশিক্ষণ পিশি্মত দাগ শদিেঃ 
• আপিার কামছ েশদ পিশত অপশরশচত হি অথবা আপশি বঝুমত িা পামরি – কামো কেে পরীক্ষা 

করুি 

• আপশি েশদ পিশত শকছুটা জামিি শকন্তু এই শবষ্মি শিশিত িা – োে কেে পরীক্ষা করুি 

• আপশি েশদ পিশত বঝুমত পামরি এবং যেৌশেক শবষ্িগুশে প্রশিক্ষণ শদমত পামরি – হেদু কেে পরীক্ষা 
করুি 

• আপশি েশদ পিশত সম্বমন্ধ সশুিশিত হি এবং কােথকারীরূমপ প্রশিক্ষণ শদমত পামরি – সবজু কেে পরীক্ষা 
করুি 

মমে রাখমবে – শিশিত কমর আপিার যকাশচং যচকশেমির িে জমুে (ZÚME) যকাচমক এবং/অথবা 
আপিার প্রশিক্ষমণর সহকেীমক অথবা অিয পরােিথদাতামক বেমবি। েশদ আপশি যকামচর সাহােযকারী অথবা 
কাউমক পরােিথ শদমেি, তামক এই পিশত সম্বমন্ধ বেুি যেি েেূযািি কমর জািমত পামরি যে যকাি যক্ষমে 
আপিার িজর এবং প্রশিক্ষণ যদিা প্রমিাজি। 
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প্রচলক্ষ্মের 

থিকচস্ট 

 
 

 
 

কামো – িতুি তথয দ্বারা অিুিীেি করা  
বুমঝমছ শকিা শিশিত হিা 

োে –  যেৌশেক শবষ্ি িা যিখা পেথন্ত 
তামদর সমে থাকুি 

হেুদ – ধ্ারাবাশহক কেথদক্ষতার প্রশত িজর 
যদমবি 

সবুজ – তামদর যছমি এশগমি োি এবং 
অিযমদর উন্নশত জিয খুাঁজিু 

 

প্রশিক্ষমণর পিশত 

েমডে সহািতা যদখুি চমে োিা 
অসমচতি অদক্ষ উপেুক্ত      দক্ষ 

যকেি কমর পশরকিিা করা হি 

পরােিথদাতা 
পশরচােিা কমরি 

 তথয যদি 

পরােিথদাতা 
পশরচােিা  
সেথথি কমরি 

পরােিথদাতা 
সেথথি  

অিপু্রাশণত কমরি 

পরােিথদাতা 
বতথ োি 

অবস্থার তথয 
যিি 

যকেি কমর পশরকিিা করা হি  

পরােিথদাতা 
শসিান্ত যিি 

পরােিথদাতা 
আমোচিা কমরি, 

পরাা্েিথগ্রহণকারী 
শসিান্ত যিি 

পরােিথদাতা 
আমোচিা কমরি, 

পরাা্েিথগ্রহণকারী 
শসিান্ত যিি 

পরােিথদাতা 
শসিান্ত যিি 

শিশু শিষ্যত্ব 
    

আপিার গি বেিু (সাক্ষয) 
    

ঈশ্বমরর গি বেিু (সুসোচার) 
    

সম্পমকথ র ধ্িাধ্যক্ষতা – ১০০ জমির তাশেকা     

গশত 
    

অ-অিকু্রশেক পশরচেথা কাজ 
    

৩/৩ দমের িরেযাট 
    

সাধ্ারণ েণ্ডেী – ঈশ্বরমক 
িামোবাস/অপরমক, শিষ্য ততশর কর 

    

দইুটি েণ্ডেীর অংি 
    

প্রশিক্ষণ চক্র 
    

বাধ্যবাধ্কতা পােমির দাশিমত্বর দে 
    

শিমজর প্রশতপােি 
    

• প্রমতযক শদি বাকয পিা (বাধ্য) 
    

• প্রাথথিা – কথা বো  যিািা (প্রাথথিা 
চক্র) 

    

• তদশহক জীবি – সহিাশগতা (এমক 
অমিযর সমে) 

    

• শিপীিি এবং কািমেি 
    

যকাথাি রাজয যিই তা যদখার যচাখ 
    

িাশন্তর োিমুষ্র অমন্বষ্ণ করা (েশথ ১০, 

েকূ ১০) 

    

প্রাথথিা করমত করমত হাাঁটা     

একটি েণ্ডেী হিা:     

• সহিাশগতা (এমক অমিযর সমে     
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খািাদািা করা) 

• প্রিংসা এবং আরাধ্িা     

• বাইমবে (বাধ্য, প্রশিক্ষণ) 
    

• োিষু্মক েীশুর শবষ্ি বো (বো) 
    

• বাশপ্তষ্ম 
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কমী পরামলথদাতামদর দ 

েীশু বমেশছমেি – “এক িূতি আঞ্জা আশে যতাোশদগমক শদমতশছ, যতােরা পরপর্র যপ্রে কর; আশে যেেি 
যতাোশদগমক যপ্রে কশরিাশছ, যতােরা পরপর্র যপ্রে কর।” 

সহকেী পরােিথদাতামদর দে এেি একটি দে যেখামি োরা যিতৃত্ব যদি এবং োরা ৩/৩ দে শুরু কমর 
তামদর দ্বারা গঠিত। এটি ৩/৩ িরেযাট অিুসরণ কমর এবং আপিার অঞ্চমে ঈশ্বরীি কামজর আশত্মক 
স্বাস্থয যকেি তা পশরোপ করার এক িশক্তিােী প্রশক্রিা।  

সহকেী পরােিথদাতামদর দে এক একজি েীশুর অিুগােীর, সাধ্ারণ েণ্ডেীর, পশরচেথার প্রশতষ্ঠািগুশের অথবা 
শবশ্ববযাপী সাধ্ারণ েণ্ডেী োরা সারা পশৃথবীমত সেন্বমির রক্ষা কমর তামদর যিতার সমে যিতার পরােমিথর 
পিশত বযবহার কমর।  

সহকেী পরােিথদাতামদর দমের অংিগ্রহণকারীরা পশরচেথার যক্ষমে েীশুর যকৌিে অিুসরমণর উমেিয সচূমকর 
প্রশত দশৃষ্ট রামখ এবং প্রশ্ন কমর  প্রশতশক্রিা বযক্ত কমর। কামরা অহংকার বৃশি করা অথবা কাউমক শিকৃষ্ট 
েমি করা এই অশধ্মবিমির উমেিয িি। শিমদথি এবং অিুমপ্ররণা দািা হে এর উমেিয। 

এই সাধ্ারণ িরেযাট বযবহার করুিেঃ 

চপছমে থদখুে (আপিার ১/৩ অংি সেি) 

প্রথে একতৃতীিাংমি – প্রাথথিা এবং েমত্নর জিয সেি বযি করুি যেেি আপশি করমতি যেৌশেক ৩/৩ 
দমে। তারপর পূমবথর প্রশতশ্রুশতগুশের প্রশত শবশ্বস্ততা এবং দমের দিথমির শদমক দশৃষ্ট যদমবি। 

আপশি কত িামোিামব খ্রীমষ্টমত আমছি? (িাস্ত্র, প্রাথথিা, আস্থা, বাধ্যতা, েূখয সম্পকথ গুশে?) গত অশধ্মবিমি যিিা 
কামজর পশরকিিা শক আপিার দে যিষ্ কমরমছ? যসগুশে পেথামোচিা করুি।    

উপমর থদখুে (আপিার ১/৩ অংি সেি) 

দেমক শিম্নশেশখত সাধ্ারণ প্রশ্নগুশে শিমি আমোচিা করমত বেুিেঃ 

১। চার যক্ষমের ছশবর প্রমতযক অংমি আপিারা যকেি করমছি? 

২। শক িামো চেমছ? আপিার সব যথমক বি চযামেঞ্জ শক?    

৩। আপিার বতথ োমির পেথামির েযাপ পেথামোচিা করুি?   

৪। আপিামক শক চযামেঞ্জ কমরমছ অথবা আপিার শক বঝুমত কঠিি েমি হমিমছ? 

৫। সম্প্রশত ঈশ্বর আপিামক শক যদখামেি?    

৬। পুরাতি যিতা অথবা অিযমদর শক যকাি প্রশ্ন আমছ? 

ামমে থদখুে (আপিার ১/৩ অংি সেি) 

দমের সকমের সমে শিরব প্রাথথিাি সেি কাটাি এবং পশবে আত্মামক বেুি যেি শতশি আপিামদর যদশখমি 
যদি যকেি কমর এই সকে প্রমশ্নর উির যদমবিেঃ  
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৭। পমরর বার শেশেত হিার আমগ ঈশ্বর আোমক যকাি পশরকিিা অথবা েক্ষ অিুিীেি করমত 
বেমছি? (আপিার কামজ েিসংমোগ করমত সাহােয করার জিয চারটি যক্ষমের পিশত বযবহার 
করুি)  

৮। আোর পরােিথদাতা অথবা অিয যকউ আোমক এই কামজ যকেি কমর সাহােয করমব? 
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পশরমিমষ্ দেবিিামব ঈশ্বমরর সমে প্রাথথিার োধ্যমে কথা বমে সেি কাটাি। 

ঈশ্বর যেি যসই সকে বযশক্তর হৃদি প্রস্তুত কমরি োমদর কামছ দমের সকমে োমব যসই জিয দমের প্রমতযক 
সদসযমদর শদমি প্রাথথিা করাি। 

এই অশধ্মবিমি ঈশ্বর প্রমতযক সদসযমক ো শিশখমিমছি তা যেি সাহমসর সমে এবং সবথিশক্ত শদমি কােথকর 
করমত পামর  বাধ্য হমত পামর যসই কারমণ প্রমতযক সদমসযর জিয প্রাথথিা করুি। েশদ যকাি পুরাতি 
যিতা শবমিষ্িামব যকাি িতুি যিতার জিয প্রাথথিার প্রমিাজি আমছ বমে েমি কমরি, তাহমে এটিই যসই 
প্রাথথিা করার উপেকু্ত সেি। 

যেমহতু এই দেগুশে আমিক শদি বামদ শেশেত হি, সম্ভবত তারা একসমে প্রিুর যিামজ অথবা খাবামর 
অংিগ্রহণ করমত পামর িা, শকন্তু সেি কমর তামদর সাস্থয, পশরবার এবং বনু্ধমদর সম্পমকথ  শিশিত কমর যখাাঁজ 
যিমবি। 

 

 িার থক্ষ্মত্রর ক্ষ্মের থরখাচিত্র 

 

 

 
িংখযা বৃচির থক্ষ্ত্র – কামদর সমে, যকেি কমর  কখি 
আপশি শবশ্বস্ত োিষু্ যছাঁ মক তুেমছি এবং তামদর প্রস্তুত 
করমছি  বশৃি করার দাশিত্ব শদমেি?  

 

খাচ থক্ষ্ত্র –  স্বগথ রাজয শবস্তামরর জিয আপশি যকাথাি  
কামদর সমে (মকাি জিমগাষ্ঠী) যোগামোগ করার 
পশরকিিা করমছি?   

 

বীজ বপমের থক্ষ্ত্র – যকাথাি  কামদর কামছ আপশি স্বগথ 
রামজযর সুসোচামরর শবষ্ি বেমছি? আপশি যকেি কমর 
যসই কাজ করমছি?  

 

বৃচির থক্ষ্ত্র – এককিামব  তামদর স্বািাশবক সেন্বমির 
যক্ষমে আপশি যকেি কমর োিষু্মক প্রস্তুত করমছি এবং 
আশত্মক বশৃি শদমেি?   

 

ফ থতাার থক্ষ্ত্র – িতুি আশত্মক পশরবার (সাধ্ারণ 
েণ্ডেীগুশে) যকেি কমর গঠিত হমে? 
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প্রজমের মযামপ াধ্ারে মণ্ডীর প্রচতচেচধ্মের ফরমযাে 
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পচরচলি 



 

৩/৩ দমর ক্রম 

আলা ক্রম (অমেীমদর জেয) 
আপিার দমের “উপমর যদখুি”-র অংমির জিয শিম্ন শেশখত রচিাংি বযবহার করুি। শকছু রচিাংমির 
জিয আপিার দমের হিত এমকর অশধ্ক সিার প্রমিাজি হমত পামর। 

 

১। পাপীর জিয আিােঃ েূক ১৮:৯-১৪ 

২। গশরবমদর জিয আিােঃ েূক ১২:১৩-৩৪   

৩। োরা পাশেমি যগমছ তামদর জিয আিােঃ েূক ১৫:১১-৩২     

৪। োরা হাশরমি যগমছ তামদর জিয আিােঃ েূক ১৯:১-১০      

৫। যিাকাতথ মদর জিয আিােঃ যোহি ১১:১-৪৪       

৬। অমন্বষ্ীমদর জিয আিােঃ যোহি ৩:১-২১ 
 

 
 

 
চিহ্ন (অমেীমদর জেয) 
আপিার দমের “উপমর যদখুি”-র অংমির জিয শিম্ন শেশখত রচিাংি বযবহার করুি। শকছু রচিাংমির জিয 
আপিার দমের হিত এমকর অশধ্ক সিার প্রমিাজি হমত পামর। 
 

১। জেমক রাক্ষারস করােঃ যোহি ২:১-১২  

২। রাজপুরুমষ্র যছমেমক সসু্থ করােঃ যোহি ৪:৪৬-৫৪  

৩। পক্ষাঘাতগ্রস্ত যরাগীমক সুস্থ করােঃ যোহি ৫:১-১৭  

৪। পাাঁচ হাজার যোকমক খািামিােঃ যোহি ৬:১-১৪     

৫। জমের উপর শদমি হাাঁটােঃ যোহি ৬:১৫-২৫            

৬। জন্ান্ধমক সসু্থ করােঃ যোহি ৯:১-৪১ 

৭। োসারমক েৃতুয যথমক যতাোেঃ যোহি ১১:১-৪৬ 
 
 

 

 

চিচহ্নত করা শুরু করুোঃ ইচতমমধ্য যারা খ্রীচিিাে অথচ এই রকে দমে আমগ কখি যোগ যদিশি  
তামদর জিয এই প্রথে ৮টি অশধ্মবিি উপেুক্ত। এই ৮টি অশধ্মবিমির জিয অিুিীেমির অংি চাশেত এবং 
বযাপক। পরবতী অশধ্মবিমি বযশক্তগতিামব অিুিীেি শুরু হি। 

১। আপোর গল্প বুে 

উপমর থদখুোঃ োকথ  ৫:১-২০। ১৮-২০ পমদর উপর শবমিষ্ ধ্যাি যদমবি। 

অেুলীে করুোঃ আপিার গি বো অিুিীেি করুি – আপশি েখি োিষু্মক েীশুর শবষ্ি বেমবি তখি 
আপিামক আপিার গি প্রস্তুত করমত হমব এবং শিমজমক প্রস্তুত হমত হমব। এইরকেিামব আপশি আপিার 
গি বেমত পামরিেঃ 

 



 

 েীশুমক অিুসরণ করার আমগ আপিার জীবমির কথা বেুি – আপিার অিুিূশত বণথিা করুি 
(বযথা, শিেঃসেতা), প্রশ্ন (েৃতুযর পমর শক হি?), অথবা েীশুমক অিুসরণ করার আমগ আপিার েন্ত্রণা। 

 েীশুর অিুগােী আপশি যকেি কমর হমেি যসই কথা বেুি – তামদর েীশুর কথা বেুি! েীশুর 
অপশরহােথ গি হেেঃ আেরা সকমে আোমদর পামপর দ্বারা ঈশ্বরমক অসন্তুষ্ট কমরশছ। আোমদর পামপর 
জিয আোমদর েৃতুয হমব। শকন্তু আেরা েতুৃয যথমক বাাঁচব েখি আেরা েীশুর উপমর আোমদর 
শবশ্বাস স্থাপি করব, শেশি আোমদর পামপর জিয েমরশছমেি, কবরস্থ হমিশছমেি, এবং েৃতুয যথমক 
উমঠশছমেি। 

 েীশুমক অিুসরণ করার পমর আপিার জীবমির কথা বেুি – তামদর বেুি েীশু যকেি কমর 
আপিার জীবি পশরবশতথ ত কমরমছি। েীশু যে আিন্দ িাশন্ত এবং ক্ষো শদমিমছি যসই কথা বেুি।  

 প্রশতশক্রিা আহ্বাি করুি – আপিার গমি একটি প্রশতশক্রিা আহ্বাি করা উশচত। একটি প্রশ্ন শদমি যিষ্ 
করুি যেটি আপিামক বঝুমত সাহােয করমব যসই বযশক্তর আশত্মক আগ্রমহর স্থর। এইরকে শকছু 
শজঞ্জাস করুিেঃ “আপশি শক জািমত ইেকু যে আপশি যকেি কমর ক্ষো যপমত পামরি?” অথবা 
“আপশি শক চাি যে ঈশ্বর আপিার জীবি পশরবতথ ি কমরি?”  

 এটি সংশক্ষপ্ত রাখুি (৩ শেশিট বা তার কে) – আপিার গি সংশক্ষপ্ত এবং আকষ্থণীি হিা 
উশচত। োশন্তকর হমবি িা এবং আমিক যবশি কথা বেমবি িা োমত যরাতা আকষ্থণ হাশরমি 
যিমে। 

 আপিার দমের কামরা সমে আপিার গি বো অিুিীেি করুি। 

 পাাঁচজি োিুষ্মক বেবার জিয বাছাই করুি। প্রাথথিা করুি। আপশি োমদর যচমিি এেি ৫জি 
োিষু্মক ঈশ্বরমক যদখামত বেুি োমদর কামছ শতশি চাি যে এই সপ্তামহ আপশি আপিার গি 
বেমবি। 

_____________________ 

২। যীশুর গল্প বুে 

 

উপমর থদখুোঃ ১ কশরন্থীি ১৫:১-৮, যরােীি ৩:২৩, যরােীি ৬:২৩  

 

অেুলীে করুোঃ আপিার দমের প্রমতযকমক ইিযাশজশকউব অথবা অিয যকাি সাধ্ারণ পিশতমত েীশুর গি 
বো অিুিীেি করাি। এই সপ্তামহ আপশি আপিার এবং েীশুর গি ৫ জি োিুষ্মক বেুি। এই কাজ প্রশত 
সপ্তামহ করমবি। 

_____________________ 

৩। অেুরে করুে এবিং মাছ ধ্রুে 

 

উপমর থদখুোঃ োকথ  ১:১৬-২০  

 



 

অেুলীে করুোঃ একটি সাদা কাগজ শিি এবং তামত আপিার পশরশচত ১০০ জমির িাে শেখিু োমদর 
আপশি যচমিি (পশরবার, বনু্ধবান্ধব, প্রশতমবিী, সহকেী অথবা কুৃতমের সাথী) োমদর েীশুর সম্বমন্ধ যিািা 
প্রমিাজি। এই সপ্তামহ আপশি আপিার এবং েীশুর গি ৫ জি োিুষ্মক বেুি। এই কাজ প্রশত সপ্তামহ 
করমবি। 

_____________________ 

৪। বাচিষ্ম 

উপমর থদখুোঃ যরােীি ৬:৩-৪; যপ্রশরত ৮:২৬-৪০ 

অেুলীে করুোঃ কাছাকাশছ জে খুাঁজিু (বাথটব, পুকুর, িদী, দীশঘ) এবং সকে িতুি শবশ্বাসীমক বাশপ্তষ্ম 
শদি। েখিই োিুষ্ শবশ্বাসী হমব তখিই তামক বাশপ্তষ্ম যদমবি। বাশপ্তষ্ম সম্বমন্ধ আর জািমত, যদখুি যপ্রশরত 
২:৩৭-৪১, ৮:৫-১৩, ৮:৩৬-৩৮, ৯:১০-১৯, ১৬:১৩৬-১৫, ১৬:২৭-৩৪, ১৮:৫-৯ এবং ১ কশরন্থীি ১:১০-
১৭, যপ্রশরত ১৯:১-৫, যপ্রশরত ২২:১৪-১৭। 

এই সপ্তামহ আপশি আপিার এবং েীশুর গি ৫ জি োিুষ্মক বেুি। এই কাজ প্রশত সপ্তামহ করমবি। 

_____________________ 

৫। বাইমব 

উপমর থদখুোঃ ২ শতেথীি ৩:১৪-১৬  

অেুলীে করুোঃ ৭টি বাইমবে অধ্যািমির প্রশ্ন েুখস্থ কমর বেুি (প্রশ্ন ১-৭ সাধ্ারণ অশধ্মবিমির িরেযাট 
অিুসামর)।  

এই সপ্তামহ আপশি আপিার এবং েীশুর গি ৫ জি োিুষ্মক বেুি। এই কাজ প্রশত সপ্তামহ করমবি। 

_____________________ 

৬। ঈশ্বমরর মে কর্া বুে  

উপমর থদখুোঃ েশথ ৬:৯-১৩   

অেুলীে করুোঃ আপিার হাত বযবহার কমর শিখুি ঈশ্বমরর সমে যকেি কমর কথা বেমত হি। দে েশথ 
৬:৯-১৩ পমদর েীশুর প্রাথথিা করমব আপিার হাতমক অিুসরণ কমর। 

১। ামতর তাু – ম্পকথ । হামতর তােু যেেি আোমদর আঙুে এবং বুমিা আঙুমের শিশি, ঈশ্বমরর সমে 
একা হে তাাঁর সমে আোমদর বযশক্তগত সম্পকথ । “যহ আোমদর স্বগথস্থ শপতা...” (েশথ ৬:৯)  

২। বুমড়া আঙু – আরাধ্ো। বুমিা আঙুে আোমদর স্মরণ কশরমি যদি যে ঈশ্বমরর কামছ শকছু চািার 
আমগ আোমদর তাাঁর আরাধ্িা করমত হমব। “...যতাোর িাে পশবে বশেিা োিয হউক।” (েশথ ৬:৯)  



 

৩। তজথ েী – আিমপথে। আোমদর পরবতী কাজ হে শিমজমদর জীবি, পশরকিিা, পশরবার, আশথথক সংস্থাি, 

কাজ, িশবষ্যত, সব শকছু সেপথণ করা। “যতাোর রাজয আইসুক, যতাোর ইো শসি হউক...” (েশথ ৬:১০) 

৪। মধ্যমা – যাঞ্চা। আেরা তারপর আোমদর প্রমিাজমির জিয ঈশ্বমরর কামছ োঞ্চা কশর। “আোমদর 
প্রমিাজিীি খাদয আজ আোশদগমক যদ।” (েশথ ৬:১১)  

৫। অোচমকা – ক্ষ্মা। এখি আেরা ঈশ্বমরর কামছ আোমদর পামপর ক্ষো োঞ্চা কশর এবং আেমদর 
অিযমদর ক্ষো করমত হমব। “আোমদর অপরাধ্ সকে ক্ষো কর, যেেি আেরা আপি আপি 
অপরাধ্ীশদগমক ক্ষো কশরিাশছ।” (েশথ ৬:১২)    

৬। কেীচেকা – ুরক্ষ্া। আেরা তারপর আোমদর সুরক্ষার জিয ঈশ্বমরর কামছ োঞ্চা কশর। “আর 
আোশদগমক পরীক্ষামত আশি িা, শকন্তু েন্দ হইমত রক্ষা কর।” (েশথ ৬:১৩)  

৭। বুমড়া আঙু (আবার) – আরাধ্িা। আেরা যেেি শুরু কমরশছোে যতেশি যিষ্ করব – আেরা 
সবথিশক্তোি ঈশ্বমরর আরাধ্িা কশর – “কারণ রাজয, পরাক্রে  েশহো েুমগ েমুগ যতাোর। আমেি।” (েশথ 
৬:১৩)    

এই সপ্তামহ আপশি আপিার এবং েীশুর গি ৫ জি োিুষ্মক বেুি। এই কাজ প্রশত সপ্তামহ করমবি। 

_____________________ 

৭। কঠিে মি 

উপমর থদখুোঃ যপ্রশরত ৫:১৭-৪২; েশথ ৫:৪৩-৪৪    

অেুলীে করুোঃ আপিার িতুি শবশ্বামসর জিয আপশি যে সেসযার সম্মুখীি হমিমছি তার একটি আপিার 
দেমক বেুি; যে সেসযার সম্মুখীি আপশি হমত পামরি যসটি শবমবচিা করুি; অশিিি কমর যদখাি আপিার 
প্রশতশক্রিা যকেি হমব – সাহশসকতা  যপ্রে সহকামর – যেেি েীশু শিশখমিমছি। প্রমিাজি অিুসামর প্রাথথিা 
করুি। তামদর বো হমি যগমে প্রমতযমকর জিয প্রাথথিা করুি। এই সপ্তামহ আপশি আপিার এবং েীশুর গি 
৫ জি োিষু্মক বেিু। এই কাজ প্রশত সপ্তামহ করমবি। 

_____________________ 

৮। মণ্ডী থাে 

উপমর থদখুোঃ যপ্রশরত ২:৪২-৪৭; ১ কশরন্থীি ১১:২৩-৩৪   

অেুলীে করুোঃ িাস্ত্রাংমি েণ্ডেীর যে বণথিা যদিা হমিমছ যসই অিুসামর আপিার দমের সমে আমোচিা 
করুি তামদর শক করা উশচত। দে শহসামব, একটি সাদা কাগমজ, আপিার দে বুঝামত িুটশক দ্বারা একটি 
বৃি আাঁকুি। তার উপমর শতিটি সংখযা শেখুিেঃ (জে)। 



 

 

 

আপিার দে েশদ প্রশতঞ্জাবি হমি থামক, বৃমির িুটশকগুশে জমুি শদি। আপশি েশদ শিমম্নর প্রমতযকটি অে 
অিুসরণ কমর থামকি, তাহমে আপিার বৃমির েমধ্য অেগুশের ছশব আাঁকুি। আপশি েশদ যকাি অে িা কমর 
থামকি অথবা অমপক্ষা করমছি যে বাইমর যথমক যকউ এমস যসটি করমবি, তাহমে যসই অেটি বৃমির বাইমর 
রাখুি। 

 

 

১। েণ্ডেীর প্রশত প্রশতঞ্জাবিেঃ িুটশকর যরখা যথমক  সমূ্পণথ যরখা। 

২। বাশপ্তষ্ম – জে 

৩। বাইমবে – বই 

৪। েীশুমক স্মরণ করা রুটি এবং জে – কাপ 

৫। সহিাশগতা – হৃ ি 

৬। দাি করা এবং পশরচেথা – অমথথর শচি 

৭। প্রাথথিা – প্রাথথিার হাত 

৮। প্রিংসা – উিাশপত হাত 

৯। োিষু্মক েীশুর শবষ্ি বো – বনু্ধ বনু্ধর হাত ধ্মর আমছ 



 

১০। তামক শবশ্বামস পশরচাশেত করা 
১১। যিতৃবৃন্দ – দটুি হাশস হাশস েুখ 

আপিার দমের শক যিই ো একটি স্বাস্থযকর েণ্ডেী গিমত সাহােয করমব? 

এই সপ্তামহ আপশি আপিার এবং েীশুর গি ৫ জি োিুষ্মক বেুি। এই কাজ প্রশত সপ্তামহ করমবি। 

_____________________ 

এর পর চক? 

৩/৩ আশবষ্কার পুশস্তকা অথবা িশক্তিােী করার পুশস্তকা পিুি অথবা বাইমবমের একটি বই শিবথাচি করুি 
যেেি যোহি অথবা োকথ  (প্রমতযক অশধ্মবিমি যকবে একটি গি শিবথাচি করুি। 

 

 
 

 

আচবষ্কার পাঠযবই 

(যে দমের বাইমবমের পটিূশে এবং ঘশিষ্ঠতা প্রমিাজি)  

আপিার দমের জিয “উপমর যদখুি” অংমির শিম্নশেশখত িাস্ত্রগুশে বযবহার করুি। কমিকটি িামস্ত্রর অংমির 
জিয আপিার দমের হিত এমকর অশধ্ক অশধ্মবিমির প্রমিাজি হমত পামর। 

_____________________ 

ঈশ্বরমক আচবষ্কার –  ঈশ্বর যক এবং শতশি যকেি 

১। সৃশষ্ট – আশদপুস্তক ১ 

২। োিুষ্মক সশৃষ্ট - আশদপুস্তক ২ 

৩। োিুমষ্র অবাধ্যতা - আশদপুস্তক ৩ 

৪। যিাহ এবং জে প্লাবি - আশদপুস্তক ৬:৫-৮:১৪ 

৫। যিামহর কামছ ঈশ্বমরর প্রশতঞ্জা – আশদপুস্তক  ৮:১৫-৯:১৭  

৬। ঈশ্বর অব্রাহামের সমে কথা বমেি – আশদপুস্তক  ১২:১-৭; ১৫:১-৬ 

৭। দািুদ অব্রাহামের বংিধ্রমদর রাজা হি –  ১ িেূমিে ১৬:১-১৩; ২ িেূমিে ৭:১-২৮  

৮। রাজা দািুদ এবং বথমসবা - ২ িেূমিে ১১:১-২৭ 

৯। িাথমির গি - ২ িেূমিে ১২:১-২৫ 

১০। ঈশ্বর প্রশতঞ্জা কমরি যে োণকতথ া আসমবি –  শেিাইি ৫:৩ 

যীশুমক আচবষ্কার করুে – েীশু যক এবং শতশি যকি এমসশছমেি 

১। োণকতথ া জমন্মছি – েশথ ১:১৮-২৫ 

২। েীশুর বাশপ্তষ্ম - েশথ ৩:৭-৯, ১৩-১৫ 

৩। িূতগ্রস্ত বযশক্ত সসু্থ হি – োকথ  ৫:১-২০ 

৪। েীশু কখি যেষ্মদর হারাি িা – যোহি   ১০:১-৩০ 



 

৫। েীশু অন্ধমক সুস্থ কমরি – েূক ১৮:৩১-৪২ 

৬। েীশু এবং সমেি – েূক ১৯:১-৯ 

৭। েীশু এবং েশথ - েশথ ৯:৯-১৩ 

৮। েীশুই একোে পথ – যোহি ১৪:১-১৫ 

৯। পশবে আত্মা আসমছি - যোহি ১৬:৫-১৫  

১০। যিষ্ যিাজ - েূক ২২:১৪-২০ 

১১। যগ্রপ্তার এবং শবচার - েকূ ২২:৪৭-৫৩;  ২৩:১৩-২৪ 

১২। প্রাণদণ্ড - েূক ২৩:৩৩-৫৬ 

১৩। েীশু জীশবত আমছি -েূক ২৪:১-৭, ৩৬-৪৭;  যপ্রশরত ১:১-১১  

১৪। শবশ্বাস করা এবং করা – শিশেপীি ৩:৩-৯ 

 

 

 

লচিলাী পাঠযবই  
(িতুি শবশ্বাসী অথবা যে দমের শিষ্যমত্বর উপর গুরুত্ব যদিার প্রমিাজি আমছ তামদর জিয)  

েীশু বেমছি – েীশুর যেৌশেক আঞ্জাগুশি্র বাধ্য হমত শিখুি। আপিার তাশেকা অিুসামর োিুমষ্র কামছ 
েীশুর কথা বেুি।  

১.১ শিখুি এবং করুি - যোহি ১৪:১৫-২১! 

১.২ অিুতাপ, শবশ্বাস, অিুসরণ - োকথ  ১:১৪-১৭,  ইশিষ্ীি ২:১-১০ 

১.৩ বাপ্তাইশজত হি - েশথ ২৮:১৯, যপ্রশরত   ৮:২৬-৩৮  

১.৪ ঈশ্বরমক িামোবাসুি, োিুষ্মক িামোবাসুি –   েূক ১০:২৫-৩৭ 

_____________________ 

যীশু আরও বমছে – েীশুর যেৌশেক আঞ্জাগুশি্র বাধ্য হমত শিখিু। আপিার তাশেকা অিুসামর োিুমষ্র 
কামছ েীশুর কথা বেিু। 

২.১ ঈশ্বমরর সমে কথা বেুি - েশথ ৬:৯-১৩। েীশুর আদিথ প্রাথথিা শিখুি এবং অিুিীেি করুি 

২.২ েীশুমক স্মরণ করুি – েূক ২২:১৪-২০,  ১ কশরন্থীি ১১:২৩-৩২ 

২.৩ দাি করুি – যপ্রশরত ৪:৩২-৩৭ 

২.৪ অিযমক শদি – েশথ ২৮:১৮-২০ 

_____________________ 

অিুসরণ করুি যেেি আশে অিুসরণ করশছ – আপশি ো শিমখমছি যসগুশে অিযমক শদি। এই োিুষ্মদর 
শিখাি যেি তারা অিযমক যদি।  

৩.১ একজি শিষ্য খুাঁজিু - ২ তীেশথি ১:১-১৪ 



 

৩.২ অিযমক শদি – ২ তীেশথি ২:১-৪, ১৪-১৬ 

৩.৩ তামদর শিক্ষা শদি যেি তারা আবার অিযমক  শিক্ষা যদি - ২ তীেশথি ৩:১-১৭ 

৩.৪ কঠিি সেি - ২ তীেশথি ৪:১-২২ 

_____________________ 

আপোর ৩/৩ দ বৃচি করুে –  আপিার শিষ্যমদর জমিা কমর িতুি দে গঠি করুি। 

৪.১ শুরু করুি এবং একটি পশরকিিা ততশর করুি –  েূক ১০:১-১১। আপিার িতুি দে গঠি করার 
সেি েীশুর শিমদথিাবেী শুিুি। 

৪.২ একে হি – যপ্রশরত ২:১৪-৪৭ 

৪.৩ িাশন্তর োিষু্ – োকথ  ৫:১-২০, ৬:৫৩-৫৬।  েীশুর গি োরা বেমত চাি তামদর খুাঁজিু। যসই   বযশক্তমক 
 তামদর বনু্ধবান্ধব এবং আশত্মিমদর  শিমি একটি িতুি দে শুরু করুি।  

৪.৪ যক ততশর - েশথ ১৩:১-৯, ১৮-২৩ 

_____________________ 

থেতৃে – ৩/৩ দেমক যকেি কমর যিতৃত্ব শদমত হি শিখুি।  

৫.১ আদিথ (এই রকে আদমিথ যিতৃত্ব শদি) –  যোহি ১৩:১-১৭  

৫.২ আদিথ (এই রকে আদমিথ যিতৃত্ব যদমবি িা) –  ৩ যোহি ৫-১৪ 

৫.৩ সাহােয - োকথ  ৪:৩৫-৪১ 

৫.৪ যদখা – েূক ১০:১-১১, ১৭, ২০ 

৫.৫ ছািা - েশথ ২৫:১৪-৩০ 

_____________________ 

যাওিাাঃ স্থািীি – শিখুি আপিার স্থািীি সম্প্রদাি কামছ যকেি কমর যপৌাঁছামবি। 

৬.১ োিােঃ স্থািীি – যপ্রশরত ১:১-৮ 

৬.২ দশররমদর সাহােয করুি। সুসোচার বেুি –  েূক ৭:১১-২৩ 

৬.৩ ঈশ্বর যেখামি পাঠাি যসখামি োি – যপ্রশরত  ১০:৯-৪৮ 

৬.৪ একটি পশরকিিা আিুসামর চেুি – যপ্রশরত  ১৩:১-৩, ৩২-৩৩, ৩৮-৩৯; ১৪:২১-২৩,  ২৬-২৭ 

_____________________ 

যাওিাাঃ শবশ্ববযাপী – শিখিু যকেি কমর পৃশথবীর প্রান্ত পেথন্ত যপৌাঁছামবি।  

৭.১ োিােঃ শবশ্ববযাপী – যপ্রশরত ১:১-৮, েশথ  ২৮:১৯-২০  

৭.২ ঈশ্বর যেখামি পাঠাি যসখামি োি – যপ্রশরত  ৮:২৬-৩৮  

৭.৩ ঈশ্বর প্রমতযক জিমগাষ্ঠীমক িামোবামসি – যোহি  ৪:৪-৩০, ৩৯-৪১  

৭.৪ একটি পশরকিিা আিসুামর চেুি – যপ্রশরত  ১৩:১-৩, ৩২-৩৩, ৩৮-৩৯; ১৪:২১-২৩,  ২৬-২৭   

_____________________ 



 

যেৌশেক শবষ্িগুশে েমি রাখমবি। আপশি েখি শেশেত হমবি তখি শক করমবি তা শিখুি। 

৮.১ েীশুই প্রথে – শিশেপীি ২:১-১১  

৮.২ ঈশ্বমরর সমে কথা বেুি – েশথ ৬:৯-১৩  

৮.৩ সম্প্রদাি – ইব্রীি ১০:২৩-২৫  

৮.৪ বাইমবে - ২ তীেশথি ৩:১০-১৭ 

_____________________ 

মপথে – িশক্তিােী থাকমত শিখুি এবং েীশুমক অিসুরণ করমত থাকুি।  

৯.১ অবাধ্যতা – যোিা ১ 

৯.২ সেপথণ - যোিা ২ 

৯.৩ বাধ্যতা - যোিা ৩  

৯.৪ সারাক্ষণ বাধ্যতা - যোিা ৪ 

৯.৫ এটি বযবহার করুি অথবা এটি হারাি – েশথ  ২৫:১৪-৩০  

এর পমর থকার্াি? 

আপশি শিমজ বাইমবমের অংিগুশে যবমছ যিমবি এবং শেশেত হমত থাকুি। একই প্রশ্ন এবং দমের শেশেত 
হিার িরেযাট বযবহার করমবি। শেশেত হিা বন্ধ করমবি িা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

চলয বৃচি করা 


