ଦିନ – ୧
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପପ ବଞ୍ଚିତ ପେବା:-

ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁ ମର ପେବାର ପ୍ରକୃ ତପର ଏୋ ଈଶ୍ୱର ମୋନ୍ କାଯଣୟ କରି
ଅଛନ୍ତି।

*Colossians 1:21-23
*କଲସୀୟ ୧: ୨୧-୨୩

୧)ଆଜି ଏେି ଦିନ ପୂବଣରୁ ତୁ ମର ସମ୍ପକଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେିତ କିପରି ଥିଲା?
୨(ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁ ମର ଶତୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ପମ କଣ କରିଅଛ?
୩)ପବିତ୍ର/ପଦାଷେୀନ/ଅଭିପଯାଗ ସୁନୟ ପେବା ମାପନ କଣ ବୁ ଝୁଛ?

*1 John 3:1-4
*ପ୍ରଥମ ପଯାେନ ୩:୧-୪

୧) ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାପବ ତୁ ମର ମନ ଭାବ କିପରି ପେବା ଦରକାର?
୨)ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତୁ ପମ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବ?

*Hebrews 9:24-28/ Hebrews 10:19-23
*ଏବ୍ରି ୯:୨୪-୨୮/ଏବ୍ରୀ ୧୦:୧୯-୨୩

୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନ ତୁ ମ ପାଇଁ କଣ କରିଅଛି?
୨) ସପ ାଟ୍ େୃ ଦୟପର ତୁ ପମ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ଣୀ ପୋଇପାରିବ?

*Psalm 103:1-5
*ଗୀତସଂେିତା ୧୦:୩-୧୫

୧)ଈଶ୍ୱର ତୁ ମର ପାପକୁ କଣ କରି ଅଛନ୍ତି?
୨) ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ର ଅନୟ ଉପକାରିତା ଗୁଡକ
ି ସବୁ ଉପଲଖ କର?(ପଦ:୨)

ପ୍ରପୟାଗ:ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ୍ ଓ ପ୍ରଶଂସା କର ପସ ତୁ ମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିବା ପେତୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ଦାୟକ ପତ୍ର ପଲଖ ଓ ଏୋକୁ ଏକ ବିପଶଷ ଜାଗାପର
ରଖ ଓ ପପର ଏୋକୁ ପଢ।

ଦିନ – ୨
ପରିକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରପଲାଭିତ:-

*Matthew 3:16 – 4:11
*ମାଥିଉ ୩:୧୬, ୪:୧୧

୧) ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମା ପପର ତାଙ୍କ ସେ କଣ ପୋଇଥିଲା? ତୁ ମରି ବାପ୍ତିଷମ
ପପର ତୁ ପମ କଣ ଉପପକ୍ଷା କରିବା ଉ ତ୍
ି ?
୨) ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପକଣ ବିଷୟପର କିପରି ଯୀଶୁ ପ୍ରପଲାଭିତ
ପୋଇଥିପଲ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଯାଜନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା?
୩) ତୁ ମରି ବାପ୍ତିଷମ ପପର ଶୟତାନ ତୁ ମକୁ କିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ
ପର/ଅସୁରକ୍ଷିତ/ଭୟପର ପ୍ରପଲାଭିତ କରିବ?
୪) ପ୍ରପଲାଭନ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାଇବଲକୁ ବୟବୋର
କରିଥିପଲ? ଶୟତାନର ମିଛକୁ ବାଇବଲ କିପରି ତାୋ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛି?

*Ephesians 6:10-18
*ଏଫି ସୀୟ ୨:୧୦-୧୮

୧)ତୁ ମ ବିରୁଦ୍ଧପର ଶୟତାନର ପଯାଜନା କିପରି ପୋଇପାପର?
୨)ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରେିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ପକଉଁ ଖଡଗ
ପଦଇ ଅଛନ୍ତି?
୩)ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧପର ଆମରି ଏକ ମାତ୍ର ଖଡଗ କଣ ଅପଟ?

ପ୍ରପୟାଗ:ପ୍ରପଲାଭିତ ପେବା ପାଇଁ ଆଶରଖ ଏବଂ ତୁ ମରି ସଙ୍ଘଷଣ ବିଷୟପର
ପଖାଲମନଭାବ ରଖ। ତୁ ମରି ପ୍ରପଲାଭନ ବିଷୟପର ଅନୟ ଏକ ଶିଷୟ ସେିତ
କଥା େୁ ଅ ଏବଂ ଏବାବଦପର ଦୁ ପେଁ ମିଶି ପ୍ରାଥାନା କର।

ଦିନ – ୩
ବଡନ୍ତି ପ ର:-

*Luke 8:13
*ଲୁ କ ୮:୧୩

୧) ପଯଉଁ ଯୁବା ଶିଷୟ ଙ୍କ ପ ର ବପ଼େନାେି ତାଙ୍କୁ କଣ େୁ ଏ?

*Acts 2:41-47/ Acts 4:32-37
*ପପ୍ରରିତ ୨:୪୧-୪୩/ପପ୍ରରିତ ୪:୩୨-୩୭

୧)ଏେି ଯୁବଶିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ପକଉଁ ଜିନଷ
ି ଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରେିବା ପାଇଁ ସାୋଯୟ
କରିଲା?

୨)ପସମାପନ ଯାୋ କପଲ ତୁ ପମ କଣ ପସେି ବିଷୟପର ନିଜକୁ ଉକ୍ତି କରୁ
ଅଛ କି?(ପଦ ୨:୪୨)
୩)ମଣ୍ଡଳୀ ପର ତୁ ପମ ନିଜ ସମ୍ପକଣକୁ କିପରି ଗଭିର କରି ପାରିବ?

* 1 Thessalonians 1:2-10
* ପଥସଲନୀକୀୟ ୧:୨-୧୦

୧) ଗଭୀର ସିଦ୍ଧ ମନ ଭାବ ରେିବା ମାପନ କଣ ବୁ ଝ? ତୁ ପମ କିପରି ସିଦ୍ଧ
ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ?
୨)ତୁ ପମ କାୋକୁ ଅନୁ ଗାମୀ କରିବା ଦରକାର ଓ ପକଉଁଭାପବ?
୩)ତୁ ପମ କଣ ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦଶଣ ପେଉ ଅଛ କି? କିପରି?

ପ୍ରପୟାଗ:ଏେି ସପ୍ତାେପର ଏମିତି ଏକ ଶିଷୟଙ୍କ ସେ ସମୟ ଅତିବାେିତ କର ଯାୋ
ଠାରୁ ତୁ ପମ ଅନୁ ଗାମୀ/ ଉତ୍ସାେ ଶିଖି ପାରିବ।

ଦିନ – ୪
ପ୍ରାଥଣନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା:-

*Luke 11:1-13
*ଲୁ କ ୧୧:୧-୧୩

୧) ପ୍ରାଥଣନା କାେିଁକି ଶିଖିବା ଆବଶୟକ? ତୁ ପମ କାୋଠାରୁ ଶିକ୍ଷୟା ପନଉ
ଅଛ?
୨)(ପଦ ୨:୪) ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ତୁ ପମ କିପରି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ? ତୁ ପମ
କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜୟ/ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ

ପ୍ରାଥଣନା କର? ତୁ ପମ କଣ ତୁ ମ ପାପ ଓ ଅନୟ ର ପାପ କ୍ଷମା ନିମପନ୍ତ
ପ୍ରତିଦନ
ି ପ୍ରାଥଣନା କର? ତୁ ପମ କଣ ପ୍ରପଲାଭନ ରୁ ସାୋଯୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା
ପାଇବା ନିମପନ୍ତ ପ୍ରାଥଣନା କର?
୩)ଯୀଶୁ ଆମ ଠାରୁ ପ୍ରାଥଣନା ବିଷୟପର ଆଉ କଣ ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇଁ ାୋନ୍ତି? (
ପଦ ୫:୧୩)
A- Addoration,ପଗୌରବ,ପ୍ରଶଂସା
C- confession, ପାପସ୍ୱିକାର
T- Thanksgiving, ଧନୟବାଦ
S- Supplication, ଅନୁ ପରାଧ

ତୁ ପମ ଯଦି ପ୍ରତି ବିଷୟପର ୧୦ ମିନଟ୍
ି ପ୍ରାଥଣନା କର ପତପବ ତୁ ପମ ୪୦
ମିନଟ୍
ି ପ୍ରାଥଣନା କରି ପାରିବ।

*Philippians 4:6-7
*ଫି ଲିପ୍ପୀୟ ୪:୬-୭

୧)ପରପମଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ପକଉଁଥି ପାଇଁ ପ୍ରାଥଣନା କରିବାକୁ ାୋନ୍ତି?

୨)ଆଜି ତୁ ପମ ପକଉଁ ନ୍ତ
ି ା ବିଷୟପର ପ୍ରାଥଣନା କରିପାରିବ?
୩)ତୁ ପମ ପଯପବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାପର ପ୍ରାଥଣନା କର,ଶାନ୍ତି ଅନୁ ଭବ କର କି?
ଭରଷା ରଖ କି ପସ ଉର୍ତ୍ର ପଦପବ ପବାଲି?

ପ୍ରପୟାଗ:ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀପର ପ୍ରାଥଣନା କର ଏଵଂ ତୁ ମର ପ୍ରାଥଣନା ଗୁଡକ
ି ୁ ପଲଖ ଓ
ପଦଖ କିପରି ତାୋ ଉର୍ତ୍ର ମିଳୁ ଅଛି?

ଦିନ – ୫
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା:-

*Romans 5:6-11
*ପରାମୀୟ ୫:୬-୧୧

୧)ତୁ ପମ କିପରି ଶକ୍ତିେୀନ ଥିଲ ପଯପବ ଯୀଶୁ ତୁ ମ ପାଇଁ ମୃତୁୟ ପେପଲ?
୨)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ର ଅତୁ ଲୟ ପପ୍ରମ କୁ ପକଉଁ ଜିନଷ
ି ପ୍ରମାଣିତ କପର?

*Titus 3:3-8/ Titus 2:11-14

*ତିତସ ୩:୩-୮/ ତିତସ ୨:୧୧-୧୪

୧)ଆମର ପୁରାତନ ଜୀବନ ବିଷୟପର କାେିଁକି ଆମକୁ ମପନ ପକାଇବା
ଦରକାର?
୨)ପରପମଶବରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମପନ୍ତ ତୁ ପମ କଣ କର?
୩)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାକୁ ତୁ ପମ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଉ ତ୍
ି ?
୪)ତୁ ପମ କିପରି ଆତ୍ମା ସଂପଯାଗ ଓ ଉର୍ତ୍ମ କାଯଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାେ କରି
ପାରିବ ତାୋ ବିବରଣ କର?

* 1 Corinthians 15:9-10/1 Timothy 1:7-12
* ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୫:୯-୧୦/ପ୍ରଥମ ତିମଥି ୧:୭-୧୨

୧)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ପାଉଲ କିପରି ନିଜର କୃ ତଜ୍ଞତା କୁ ପଦଖାଇପଲ?

ପ୍ରୟାଗ:ତୁ ପମ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ନିମପନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ୩ ଟି ବିଷୟପର କୃ ତଜ୍ଞତା ପର
ପଲଖ।

ଦିନ -୬
ରଖିବା ଅତି ଉର୍ତ୍ମ:-

*2 Kings 7:3-11
*୨ୟ ରାଜବଳି ୭:୩-୧୧

୧)ତୁ ମ ବାପ୍ତିଷମ ପୂବଣରୁ ତୁ ପମ କିପରି ଏେି ୪ ଜଣ କୁ ଷ୍ଠ ପରାଗୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି
କ୍ଷୁଧା ଓ ଆଶେୀତ ଥିଲ?
୨)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜୟ କିପରି ଅପଟ? ଏୋ କଣ ଅସରନ୍ତି ପଭାଜି ପରି?
୩)(ପଦ:୯) ଶିଷୟ ଭାପବ କିପରି କାଯଣୟକାରୀ ଅପଟ? ତୁ ମ ଠାପର କଣ ପସ
ପ୍ରକାର ମନଭାବ ଅଛି?

*Romans 10:1-4, 14:21
*ପରାମିୟ ୧୦:୧-୪/୧୪-୨୧

୧) ପାଉଲ ନିଜ ଆତ୍ମା େଜି ଯାଇଥିବା କୁ ପନଇ ଅନୁ ଭବ କପଲ ତୁ ପମ କଣ
ପସେିପରି ଅନୁ ଭବ କର?
୨)ଈଶ୍ୱର ପ୍ର ାର କରିବା ପାଇଁ କାୋକୁ ପଠାଇପଲ?
୩)ସମସ୍ତ ପଲାକ ସୁସମା ାରକୁ ଗ୍ରେଣ କରିପବ କି? କାେିଁକ?
ି
୪)ତୁ ପମ ପଯଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଓ ନା କାେିଁକ?
ି ପ୍ର ୁ ର କରିବା କାେିଁକି
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଟ?

*Psalm 116:1-14
*ଗିତସଂେିତା ୧୧୬:୧-୧୪

୧)ତୁ ମ ପ୍ରତି ପୋଇଥିବା,ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ର ଉର୍ତ୍ମ କାଯଣୟ ଗୁଡକ
ି ୁ ତୁ ପମ କିପରି
ପଦୟ କରିପାରିବ?

ପ୍ରପୟାଗ:ଆଜି ଈଭାଞ୍ଜି ଲିଜ୍ ପର ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ର ଲକ୍ଷୟ ସ୍ଥାପନ କର।
ଉଦାସତାକୁ ନା ପବାଲି କୁ େ।

ଦିନ – ୭
ପରପମଶବରଙ୍କ ପରିବାର:-

*Mark 3:31-33
*ମାକଣ ୩:୩୧-୩୩

୧) ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାେିଁକି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପରିବାର ଓ ଜାଗତିକ ପରିବାର ମଧ୍ୟପର
ପଗାଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିଥିଲା?
୨)ତୁ ପମ କାୋସେ ନିକଟବର୍ତ୍ଣୀ ଅଛ? ପକଉଁଟି କୁ ତୁ ମକୁ ବାଛିବାକୁ
ପେବ?ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲାକ ପ୍ରକୃ ତପର ତୁ ମର ପରିବାର କି?

* 1 Peter 1:22

* ୧ମ ପିତର ୧:୨୨

୧)ଆନ୍ତରିକ ପପ୍ରମ କଣ? ଗଭୀର େୃ ଦୟପର ତୁ ପମ କିପରି ପପ୍ରମ କରି
ପାରିବ?
୨)ଏୋ ପୂବଣରୁ ତୁ ପମ ଏପତ ମାତ୍ରା ପର କାୋକୁ ପପ୍ରମ କରି
ଅଛ?ଶିଷୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ମର ପପ୍ରମ କିପରି ବଢିବା ଦରକାର?

* 2 Corinthians 5:16-17
* ୨ୟ କରନ୍ଥିୟ ୫:୧୬-୧୭

୧)ୟା ପୂବଣରୁ ତୁ ପମ ପଲାକମାନଙ୍କୁ ପକଉଁ ଦୃ ଷ୍ଟିପକାଣରୁ ପଦଖୁଥିଲ?
୨)ପଲାକମାନଙ୍କୁ ପଦଖିବା ଦୃ ଷ୍ଟିପକାଣୁ କୁ କିପରି ତୁ ମକୁ ବଦଳିବା ଦରକାର?
ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବପର?

*1 Timothy 5:1-12
*୧ମ ତିମଥି ୫:୧-୧୨

୧)ତୁ ମ ଜୀବନପର ଆତ୍ମିକ ପିତା,ମାତା,ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ପୋଇ
ପାରିପବ,ବିପଶଷ କରି ତୁ ମ ମଣ୍ଡଳୀ ପଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ?

ପ୍ରପୟାଗ:ପୂବଣରୁ ପଯଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କ ସେିତ ସମୟ ଅତିବାେିତ
କରିନାୋନ୍ତି,ପସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କ ସେିତ ସମୟ ଅତିବାେିତ କର।
୧)ବୟକ୍ତି_________ ତାରିଖ__________
୨)ବୟକ୍ତି_________ ତାରିଖ__________

ଦିନ – ୮
ମେିମାର ଆଶା:-

*1 Corinthians 15:19
*୧ମ କରନ୍ଥୀୟ ୧୫:୧୯

୧)ତୁ ମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଅଙ୍କ ଠାପର ଥିବା ଆଶା କାେିଁକି ଜାଗତିକ ଜୀବନର
ସୀମାବାୋପର ଯିବା ଦରକାର?
୨)ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାେିଁ, ପତପବ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଲାକ କାେିଁକି ଦୟା
ପଦଖାଇବା ଦରକାର?

*1 Corinthians 15:42-58
*୧ମ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୫:୪୨-୫୮

୧)ଏଠାପର ପାଉଲ ପକଉଁ ରେସୟ କେି ଅଛନ୍ତି?(ପଦ:୫୫)
୨)ମୃତୁୟକୁ ଆପମ ସାଧାରଣତଃ କାେିଁକି ଭୟ କରି ଥାଉ? ଏବଂ କାେିଁକି ନ
କରିବା ଉ ତ୍
ି ?
୩)ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପମ କାେିଁକି କାଯଣୟ କରିବା ଉ ତ୍
ି ? ପଯପବ ଆପମ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବପର ପଦଇଥାଉ ପତପବ କଣ ପେଇଥାଏ?

*Colossians 3:1-4
*କଲସୀୟ ୩:୧-୪

୧)ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେିତ ତୁ ପମ ପକପବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିତ ପୋଇଥିଲ?
୨)ବର୍ତ୍ଣମାନ ଠାରୁ ତୁ ପମ ପକଉଁ ବିଷୟପର ନ୍ତ
ି ା କରିବା ଉ ତ୍
ି ?
୩)ପକଉଁ ବିଷୟପର ଅଧିକା ନ୍ତ
ି ା ପେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉ ତ୍
ି ?

ପ୍ରୟାଗ:କ୍ଷଣିକ ନିମପନ୍ତ ଭାବନ୍ତୁ।ସବଗଣ କିପରି ପୋଇଥାଇପାପର? ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପଯ
ତୁ ମକୁ ଯିବାର ସୁପଯାଗ ପଦଇ ଅଛନ୍ତି ଏୋ ପକପବ

ପେଁ ଭୂଳନ୍ତୁ ନାେିଁ।

ଦିନ – ୯
ଅପନକ ପ୍ରକାର ର ପରୀକ୍ଷା:-

*James 1:2-8
*ଯାକୁ ବ ୧:୨-୮

୧)ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ପଦଇ ଯିବାକୁ ପଦଇ ଥାନ୍ତି।
୨)ପରୀକ୍ଷା ପଦଇ ଯିବାପର ତୁ ମର ମନଭାବ କିପରି ରେିବା ଉ ତ୍
ି ?
୩)ବର୍ତ୍ଣମାନ ତୁ ମ ଜୀବନପର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡକ
ି କଣ?

*James 1:2-8
*ଯାକୁ ବ ୧:୧୨-୧୫

୧)ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡକ
ି ତୁ ପମ କିପରି ସାମନା କରିପାରିବ?

୨)ପ୍ରପଲାଭନ ପକଉଁ ଠାରୁ ଆସି ଥାଏ? ତୁ ମକୁ ପକଉଁ ବିଷୟଟି ପ୍ରପଲାଭିତ
କପର?
୩)ତୁ ମ ପ୍ରପଲାଭନ ବିଷୟପର ତୁ ପମ କଣ କଥା େୁ ଅ?ବିପଶଷକରି ଅନୟ
ଶିଷୟ ମାନଙ୍କ ସେିତ।

*1 Peter 1:3-9
*୧ମ ପିତର ୧:୩-୯

୧)ପରୀକ୍ଷା ସମୟପର ଆପମ୍ଭମାପନ କାେିଁକି ଆନନ୍ଦିତ ପେବା ଉ ତ୍
ି ?
୨)ତୁ ମର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃ ତ କି ନାେିଁ ତାୋ ତୁ ପମ କିପରି ଜାଣି ପାରିବ?
୩)ଏମିତି କିଛ ି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡକ
ି ପଲଖ ଯାୋ ତୁ ମ ଜୀବନପର ଆସି
ପାପର।(ଆଥିକ,ସମ୍ପକଣ,ତାଡନା ଇତୟାଦି)ଆଗାମୀ ଦିନର ପରୀକ୍ଷା ନିମପନ୍ତ
ତୁ ପମ କିପରି ଆଜି େିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଇ ପାରିବ?

ପ୍ରୟାଗ:ତୁ ପମ ସମୁଖୀନ କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡକ
ି ବିଷୟପର ଅନୟ ଏକ ଶିଷୟଙ୍କ
ସେିତ ଆପଲା ନା କର।

ଶିଷୟ________
ଆପଲା ତ
ି ପରୀକ୍ଷା__________

ଦିନ – ୧୦
ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଥଣନା କରିବା:-

*Mark 1:32-39
*ମାକଣ ୧:୩୨-୩୯

୧)ପ୍ରାଥଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପକଉଁ ବଳିଦାନ ପଦବାକୁ
ପଡିଥିଲା?ତାଙ୍କର ପୂବଣ ଦିନ ବିଷୟପର ଭାବନ୍ତୁ।ପ୍ରାଥଣନା ନ କରିବା ପାଇଁ
ଯୀଶୁ ପକଉଁ ବାୋନା କରି ପାରିଥାପନ୍ତ?
୨)ତୁ ପମ ପକପତପବପଳ ପ୍ରାଥଣନା କରିବା ଆବଶୟକ ମପନକର? ତୁ ପମ
ପକପବ ପ୍ରାଥଣନା ନ କରିବା ପାଇଁ ବାୋନା କର?
୩) ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମରି ପ୍ରାଥଣନା ସମୟ ପକମିତି ଅଛି?

*Hebrews 5:7-10
*ଏବ୍ରି ୫:୭-୧୦

୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥଣନା ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା?
୨)କୃ ଶକୁ ଯିବା ଛଡା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାବେ ପେବା ନିମପନ୍ତ କଣ କଷ୍ଟ
ପୋଇପାରିଥାନ୍ତି?
୩)ପଗାପଟ ଶିଷୟ ଭାବପର ତୁ ମକୁ ପକଉଁ କାଯଣୟ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ
ପୋଇଅଛି?
୪)ତୁ ପମ ଆଜ୍ଞାବେ େୁ ଅ ଭାବି,ତୁ ପମ ପକପବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସବରପର ଓ
ଲପଟାପକାପର ସାୋଯୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥଣନା କରି ଅଛ?
୫)ଜୀବନର ପକଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟପର ତୁ ପମ ଅଧିକ ପ୍ରାଥଣନା କରିବା
ଉ ତ୍
ି ?ଏୋର ଏକ ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ତାଲିକା କର।

ପ୍ରୟାଗ:ତୁ ପମ ପଲଖିଥିବା ପ୍ରାଥଣନା ବିଷୟପର ପ୍ରାଥଣନା କରି ଆଜି ଦିନଟି ସମୟ
ଅତିବାେିତ କର।ତୁ ମ ପ୍ରାଥଣନାପର ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟରୁେ।ସତପର ପଯପରି ତୁ ପମ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଦଖୁ ଅଛ ଭାବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରପର ପ୍ରାଥଣନା କରିବା ପାଇଁ ପ ଷ୍ଟା କର।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏେି ସବୁ ବିଷୟପର କୁ େ ଓ ପକଉଁଟି ଓ କାେିଁକି ଏେି ବିଷୟ କଠିନ
ଅପଟ।

ଦିନ – ୧୧
ସତୟକୁ ଧରି ରେିବା:-

*2 Timothy 2:4-19
୧)କିଛ ି ବାକୟକୁ ପନଇ କିଛ ି ପଲାକ କାେିଁକି ଝଗଡା କରନ୍ତି ଓ ନିଜର ଧାରଣା
କୁ ାରିଆପଡ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି?ତୁ ପମ ପକପବ ଝଗଡା କରି ଅଛ? ତୁ ପମ
କଣ ଏେି ବିଷୟପର ଅନୟ ଶିଷୟଙ୍କ ସେିତ ଆପଲା ନା କରି ଅଛ?
୨)ନିଜକୁ ଅନୁ ପମାଦିତ କମଣକର୍ତ୍ଣା ଭାପବ ବିପବ ତ
ି କରିବା ପାଇଁ ତୁ ପମ କଣ
ନିଜକୁ ତାଲିମ ପଦଇ ଅଛ?
୩)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକୟ ବିଷୟପର ତୁ ପମ ପକପବ ପକଉଁ ଆପଲା ନା ପର
ରାଗିଧରି ପୋଇଅଛ କି କିମବା ମଣ୍ଡଳୀ ଯାୋକି ମୂଲୟେୀନ ଓ ୋନିକାରକ
ଥିଲା?
୪)ତୁ ପମ କିପରି ଈଶ୍ୱର ବିେୀନ ଆଳାପକୁ ଆପଡଇ ପାରିବ?

*1 Timoty 1:18-20
୧)ତୁ ପମ କିପରି ଏକ ଉର୍ତ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢି ପାରିବ?

୨)ଜପଣ ଶିଷୟ କିପରି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ କୁ ଧ୍ଵଂସ କରି ପାପର?
୩)େିମନିଅସ୍ କୁ (୨ୟ ତିମଥୀ ୨:୧୭-୧୮) ଓ ଆପଲକ୍ସ ଜାଣ୍ଡରଙ୍କୁ (୨ୟ
ତିମଥୀ ୪:୧୪-୧୫) ମପନ ପକାନ୍ତୁ।
୪)ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଯିଏ ବିମୁଡ େୁ ଏ,ତାୋର ପରବର୍ତ୍ଣୀ ଫଳାଫଳ କଣ
ପୋଇଥାଏ?
୫)ପସମାପନ କିପରି ଅନୟକୁ କ୍ଷତି ପାେୁ ଞ୍ଚାଇବା କୁ ପ ଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି?

*1 Timothy 4:15-16
୧)ତୁ ପମ କଣ ତୁ ମ ଜୀବନ ଓ ବାକୟକୁ ପ୍ରତିଦନ
ି ପରଖୀ ପଦଖୁ ଅଛ।ପଗାପଟ
ଶିଷୟ ଭାବପର ବାଇବାଲ୍ କୁ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ?
୨)ତୁ ମଠାପର କିଛ ି ଅଲଗା ଜିନଷ
ି କିଏ ହ୍ନ
ି ି ଅଛନ୍ତି?

ପ୍ରପୟାଗ:ତୁ ମର ମାଗଣଦଶଣକ ସେିତ ଆପଲା ନା କର ଯାୋ ତୁ ମ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ବାକୟ
ବିଷୟପର କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାରୁ ନାେଁ।

ଦିନ – ୧୨
ଉର୍ତ୍ମ କାଯଣୟ କରିବା:-

*Ephesians 2:10
୧) ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି?
୨)ତୁ ପମ ପକଉଁ ସବୁ ଉର୍ତ୍ମ କାଯଣୟ କରିପାରିବ ତାୋର ଏକ ତାଲିକା କର।

*1 Peter 4:8-11
୧)ଆମର ଅପନକ ପାପକୁ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପପ୍ରମ ଏଡାଇବା କି ଲୁ ାଇ
ପଦବା?
୨)ତୁ ପମ କଣ ଅନୟ ଶିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ଅତିପଥୟ ପଦଇ ଆଶୁ ଅଛ କି?
୩)ଏେି ଠାପର ତୁ ପମ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ?
୪)ଅନୟକୁ ପଦବା ଈଶ୍ୱର ଏୋ ତୁ ମଠାରୁ ାେଁାନ୍ତି,ତୁ ପମ ଏୋ ବିଷୟପର କଣ
ଭାବୁ ଅଛ?

*Galatians 6:9-10
୧) ଆପମ କାୋକୁ ସାୋଯୟ କରୁ ପବାଲି ଈଶ୍ୱର ାୋନ୍ତି?
୨)ତୁ ମ ପସବା କାଯଣୟର ଶିଷୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାୋର ଅତି ଆବଶୟକ
ଅଛି,ଯାୋକୁ ବର୍ତ୍ଣମାନ ସାୋଯୟ ଦରକାର?

ପ୍ରପୟାଗ:ତୁ ପମ ଯଦି ପଦଖୁଅଛ ପଯ ତୁ ପମ ଆବଶୟକ ତାକୁ ଗ୍ରେଣ କରିପାରିବ ପତପବ
ଏୋକୁ ଏେି ସପ୍ତାେପର କର। ତୁ ପମ ଯଦି ଜାଣି ନାେ ପଯ ତୁ ପମ କିପରି
ସାୋଯୟ କରିପାରିବ ପ ାର, ମପନ ପକାଅ,ଆପମ୍ଭମାପନ ପରସ୍ପରକୁ
ଦରକାରୀ ପୋଇଥାଉ। ଆପମ୍ଭମାପନ ପରିବାରକୁ ପୁରଣ କରିଥିବା
ଆବଶୟକତାକୁ ।

ଦିନ – ୧୩
ପସବା କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ପୋଇ ଅଛୁ :-

*Matthew 25:31-46
୧)ପଶଷ ଦିନ ପର ତୁ ପମ ପକଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ବି ରିତ ପେବ?
୨)(ପଦ ୩୫-୩୬) ପର ବର୍ଣ୍ିତ ପକଉଁ ଛଅ ଟି ଜିନଷ
ି ତୁ ପମ ପୂବଣ ଦିନ
ଗୁଡକ
ି ପର କରିଅଛ?
୩)ପଯପତପବପଳ ଆପମ ଅଭାବ ଗ୍ରସ୍ଥ ପଲାକଙ୍କୁ ଏଡାଇ ପଦଉ,ପତପବ
ପ୍ରକୃ ତପର ଆପମ କାୋକୁ ଏଡାଇ ପଦଉ?

*Deuteronomy 15:7-10
୧)କଠିନ େୃ ଦୟ ପେବା କିମବା ଶକ୍ତମନ ପେବା ମାପନ କଣ ବୁ ଝ?
୨) ତୁ ମଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ପକଉଁ ପ୍ରକାର ପଦବା ଆଶା କରନ୍ତି?
୩)ତୁ ମ ତୁ ପାଶଣବପର ଥିବା ପଲାକମାନଙ୍କ କିଏ ଓ ପସମାନଙ୍କୁ କିପରି ତୁ ପମ
ସାୋଯୟ କରିବ?

*Matthew 10:40-42
୧) ଏମିତି ପକଉଁ ପଛାଟ ଉଦାରଭାବ କାଯଣୟ ଗୁଡକ
ି ଅଛି ଯାୋ ଈଶ୍ୱର
ପକପବ ଭୁଲନ୍ତି ନାେିଁ?
୨)ତୁ ମଠାପର ଅଳ୍ପ ଥିପଲ ମଧ୍ୟ ତୁ ପମ କିପରି ଏକ ଅଭାବିଙ୍କୁ ସାୋଯୟ
କରିପାରିବ?

*James 1:27
୧)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିପର ପକଉଁଠି ସତୟ ଧମଣ ଅପଟ?
୨)ଈଶ୍ୱର କାୋ ନିମପନ୍ତ ବିପଶଷ ନ୍ତ
ି ା କରନ୍ତି?

ପ୍ରପୟାଗ:ଆଜି ତୁ ପମ କାୋକୁ ସାୋଯୟ କରିପାରିବ? ଏୋ କର ଏବଂ ଅନୟ ଶିଷୟ
ମାନଙ୍କ ସେ ପଯାଜନା କର ପଯପରି ଏେି ସପ୍ତାେପର ଅଭାବୀଙ୍କୁ ସାୋଯୟ
କରିବ।

ଦିନ – ୧୪
ନୂ ତନ ସୃଷ୍ଟି:-

*2 Corinthians 5:17
୧)ତୁ ମ ଜୀବନପର ପୁରୁଣା ଅଂଶ ଗୁଡକ
ି କଣ ଓ ପସଗୁଡକ
ି ତୁ ପମ ବର୍ତ୍ଣମାନ
ଛାଡି ପଦଇ ଅଛ?
୨)ନୂ ତନ ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ପମ ପକଉଁଟି କୁ ନିଜ ଜୀବନପର ଆପଣାଇ
ବାକୁ ଯାଉଅଛ?

*Mark 2:21-22
୧)ତୁ ମକୁ କିପରି ନୂ ତନ ପେବା ଦରକାର?
୨)ନୂ ତନ ଅଭୟାସ ଗୁଡକ
ି ଆପଣାଇ ଓ େୃ ଦୟପର ପରିବର୍ତ୍ଣନ ପୋବା
ମଧ୍ୟପର ପାଥଣକୟ କଣ?
୩)ତୁ ପମ ପକଉଁ ପାତ୍ର ଅତ, ନୂ ତନ ପାତ୍ର ନା ପୁରାତନ ପାତ୍ର?

*Romans 12:2
୧)ତୁ ମ ଜୀବନର ସାଂସାରିକ ଭାବନା ଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ କିଛ ି ଉଦାେରଣ ଗୁଡକ
ି
କଣ ଅପଟ ପଲଖ?
୨)ତୁ ମରି ଭାବନାକୁ କିପରି ତୁ ପମ ପରିବର୍ତ୍ଣନ କରିପାରିବ?

*Ephesians 4:17-5:2
୧) ପରପମଶ୍ୱର ତୁ ମର ପୁରାତନ ଜୀବନ ଓ ଭାବନା ବିଷୟପର କିପରି
ବିବରଣୀ କରି ଅଛନ୍ତି?
୨)ତୁ ମକୁ କିପରି ପେବା ନିମପନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଥିଲା? ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା
ପେବା ଟା କାେିଁକି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଣ ଅପଟ?
୩)ପେେ ଓ ପପ୍ରମ ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାମାପନ କଣ ଅପଟ?

ପ୍ରପୟାଗ:ତୁ ମ ଜୀବନପର ସାଂସାରିକ ମନ ଭାବ ଓ ଅଭୟାସ ଗୁଡକ
ି କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ
ତୁ ମ ମାଗଣ ଦଶଣକ କୁ କିମବା ଅନୟ ଶିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ପ ାରନ୍ତୁ?

ଦିନ – ୧୫
ସବଗଣ ର ଆଶା:-

*Revelation 20:11-15
୧) ବି ାର ଦିନଟି କିପରି ପୋଇପାପର ଟିପକ ଅନୁ ମାନ କରି ପଦଖନ୍ତୁ?
ପସଠାପର କିଏ ରେିଥିପବ?
୨)ସମସ୍ତପଲାକ କିପରି ଅନୁ ଭବ କରୁଥିପବ?

*Revelation 2:1-8
୧)ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କନୟା କିଏ?
୨)ସବଗଣ ବିଷୟପର ଉପେଖ କର।
୩)(ପଦ:୮) ଅନୁ ସାପର ନିଜକୁ ପରଖି ପଦଖ କି ତୁ ମ ଜୀବନପର ଏେି ପାପ
ଗୁଡକ
ି ଅଛି କି?

*Revelation 22:1-6

୧) ଅନୟ ପକଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସବଗଣ ପର ପେବ?
୨) ପରପମଶ୍ୱର କାେିଁକି ଏେି ବାକୟ ସତୟ ଓ ଭରଷା ପଯାଗୟ ପବାଲି
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ାେଁାନ୍ତି?

*Revelation 22:14-15
୧) ଏେି ପାପ ଗୁଡକ
ି କଣ ତୁ ମ ଜୀବନପର ଅଛି କି?

ପ୍ରୟାଗ:ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଗଣପର ପକଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପଦଇଛନ୍ତି,ପସଗୁଡକ
ି ବିଷୟପର ପ୍ରାଥଣନା
କର? ଯଦି ତୁ ମ ଜୀବନପର ଏମିତି କିଛ ି ପାପ ଅଛି ଯାୋ ତୁ ପମ ସବୀକାର ଓ
ପରିବର୍ତ୍ଣନ ପେବାକୁ ଦରକାର ପତପବ ଏୋ ଆଜି େିଁ କର।

ଦିନ – ୧୬
ବଞ୍ଚାଇବା ନିମପନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ପୋଇ ଅଛୁ :-

*1 Peter 2:9-10
୧)ରାଜକୀୟ ଧମଣ ଯାଜକିୟତ୍ୱ କେିପଲ କଣ ବୁ ଝ?
୨)ତୁ ପମ ପକଉଁ ସମବାଦଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଉ ତ୍
ି ?
୩)ତୁ ପମ କଣ ପ୍ରକୃ ତପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଅଛ ନା ପକବଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ପେଉଅଛ?

*2 Corinthians 5:14-21
୧) ତୁ ପମ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ ଅଛ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏୋକୁ ତୁ ପମ କିପରି
କେିପାରିବ?
୨)ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ରାଜଦୂ ତ ପେବା ମାପନ ଆପଣ କଣ ବୁ ଝନ୍ତି?
୩)ତୁ ପମ ପଯଉଁ ପ୍ରକାର ପର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାପର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ଅଛ ପସଥିପର
କଣ ଆନନ୍ଦ ପୋଇପାରିପବ କି?

୪)ପଲାକମାନଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ କରିବା/ଆପର୍ତ୍ି କରିବା ମାପନ କଣ?
୫)େଜିଯାଇ ଥିବା ଆତ୍ମା ଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ମର ମନଭାବ କିପରି ପେବା ଉ ତ୍
ି ?

* Acts 17:16-34
୧) ପାଉଲ କାେିଁକି ଦୁ ଃଖୀ ଅଟନ୍ତି?
୨)ତୁ ମ ନଗରପର ଏମିତି ପକଉଁ ଦୃ ଶୟ ଅଛି ଯାୋ ପାଇଁ ତୁ ପମ ଦୁ ଃଖ ପୋବା
ଉ ତ୍
ି ?
୩)ପାଉଲ ପକଉଁଠାପର ତାଙ୍କର ବିଶବାସ କୁ ପ୍ରକାଶ କପଲ?
୪)ଏସ୍ଥାଇକମାନଙ୍କ ଧାମିକତବକ ପନଇ ପାଉଲ କାେିଁକି ତାଙ୍କର ପଦାଷାପରାପ
ଜନକ ସମବାଦ ପ୍ର ାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପଲ?
୫)ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ର ାର ତୁ ମକୁ ପକଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପଦଉଅଛି?

ପ୍ରୟାଗ:ଏେି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସୁସମା ାର ବିଷୟପର ଆଜି ଆପଣ ଶିଖିଥିବା ଅତି କମପର
4 ଟି ଜିନଷ
ି ପଲଖନ୍ତୁ | ଏେି ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ସେିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ
ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ଦିନ – ୧୭
ବିଭ୍ରାନ୍ତ କିମବା ଉତ୍ସଗଣୀକୃ ତ:-

*Luke 10:38-42
୧) ମାଥଣା କାେିଁକି ବିବ୍ରତ ଥିପଲ?
୨)ପସ କିପରି ଅନୁ ଭବ କରୁଥିପଲ?
୩)ଏେି ସପ୍ତାେପର ତୁ ମକୁ ପକଉଁ ଜିନଷ
ି ଟି ବିବ୍ରତ କରିଅଛି?
୪)ତୁ ପମ ମରିୟମ ବା ମାଥଣା ପରି ଅଟ?
୫) ମରିୟମ ପକଉଁ ବିଷୟଟି ବାଛି ପନପଲ?
୬)ଏୋ କିପରି ଉର୍ତ୍ମ ବିଷୟ ଥିଲା?

*Luke 8:24
୧) ପରାଧ ପୋଇଯିବା ମାପନ ଆପଣ କଣ ବୁ ଝନ୍ତି?
୨)ଏୋର ଫଳାଫଳ କଣ ଅପଟ?
୩)ଅଧିକ ବଢିବା ଠାରୁ ତୁ ମକୁ କଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଅଛି?

ପଯପରି ନ୍ତ
ି ା, ଟଙ୍କା, ବୟବସାୟୀ,ଖୁସି ଇତୟାଦି?

*Luke 12:35-40
୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପମ୍ଭ ମାପନ କାେିଁକି ସଜାଗ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେିବା ଜରୁରୀ
ଅପଟ?
୨)ପଯପତପବପଳ ଆପମ୍ଭମାପନ ଉପଦଶ୍ୱରୁ ବିବ୍ରତ ପୋଇ ଅନୟ କାଯଣୟ
ଗୁଡକ
ି କରିଥାଉ ପତପବ ଯୀଶୁ କିପରି ଅନୁ ଭବ କରନ୍ତି?

ପ୍ରପୟାଗ:ଯଦି ଆପଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ପୋଇଛନ୍ତି କିମବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପତପବ ପ୍ରତିଦନ
ି
ଏକ ବୟକ୍ତିଗତ କାଯଣୟସୂ ୀ ପଲଖିବାକୁ ପ ଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ | ଅନୟ ଜପଣ ଶିଷୟ
ଆପଣଙ୍କୁ ସାୋଯୟ କରନ୍ତୁ |

ଦିନ – ୧୮
ଅନୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା:-

*Matthew 18:1-4
୧)ପକଉଁ ପ୍ରକାର େୃ ଦୟ ଆମଠାପର ରେୁ ପବାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା?
୨)ପିଲାମାନଙ୍କର ପକଉଁ ଗୁଣ ଆମକୁ ଅନୁ କରଣ କରିବା ଆବଶୟକ?

*Thessalonians 5:12-14
୧)ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାପର ତୁ ମ ଉପପର କିଏ ଅଛନ୍ତି?
୨)ବୟସ କିମବା ଶିକ୍ଷା ସେିତ ଏୋର କିଛ ି ସମ୍ପକଣ ଅଛି କି?
୩)କିଛ ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ନାମ ପଲଖନ୍ତୁ ପଯଉଁମାପନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି,
ଏକ ଭଲ ଉଦାେରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପପଦଶ ଦିଅନ୍ତି |
୪)ଆପଣ ପସମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶଣନ କରୁଛନ୍ତି କି?
୫)ପକଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିଷୟମାପନ ବିପଶଷ ସାୋଯୟ ଆବଶୟକ କରନ୍ତି (ପଦ
୧୪)

୬)ଏେି ଅସୁବଧ
ି ା ଗୁଡକ
ି ନିମପନ୍ତ ତୁ ପମ କଣ ସମସୟା ପଦଇ ଆସୁଅଛ କି?

*Psalm 119:99-100
୧)ଆମକୁ ପ୍ରକୃ ତପର ପକଉଁ ଜିନଷ
ି ଟି ପୂଣାଣ ବିକସିତ ଓ ବୁ ଝବ
ି ା ଶକ୍ତିଦଏ
ି ?
୨)ଆମ ସମାଜ ଯାୋ ଭାବୁ ଅଛି ତାୋର ବିପରୀତ କିପରି?
(ପଦ : ୧୦୦) ଅପଟ?
୩)ପଯପବ ତୁ ମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତୁ ମର ମନଭାବ କିପରି ପୋଵା
ଦରକାର? ସୁଙ୍ଖଳା ଓ ଅନୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ପେବା ବିଷୟପର ତୁ ମଠାରୁ
ପଛାଟ ପଲାକ ପଯପବ ଶିକ୍ଷା ପଦଇଥାଏ?

*1 Timothy 4:11-12
୧)ପ୍ରଭୁ ଯୁବ ପନତାଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଆଶା କରନ୍ତି?

*Psalm 32:8-10
୧)ତୁ ପମ କିପରି ପ ାଡା କିମବା ଖ ର ପରି ପୋଇପାରିବ ନାେିଁ?

ପ୍ରପୟାଗ:ତୁ ପମ ଯଦି ଯୁବା ଶିଷୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ବନ୍ଦକରି ପଦଇଅଛ,ଏୋଠାରୁ
ମନପରିବର୍ତ୍ଣନ କର ଓ ପସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶନ ପ ାର ପବାଲି କୁ େ,ତୁ ପମ ଯଦି
ନିପଜ ଯୁବା ଶିଷୟ ପତପବ ଅନୟମାନଙ୍କ ଠାପର ଉଦାେରଣ େୁ ଅ।

ଦିନ – ୧୯
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଥଣନା:-

*1 Chronicles 17:15-22
୧) ଦାଉଦ ଇଶବରଙ୍କ ନିକଟପର ପ୍ରାଥଣନା କଲାପବପଳ ପସ କ’ଣ ଅନୁ ଭବ
କରୁଥିପଲ? କାେିଁକ?
ି
୨)ପ୍ରଭୁ ତୁ ମକୁ କିପରି ପଯାଗୟ, ସମ୍ମାନ ଓ ଆଶୀବଣାଦ ସେ ବୟବୋର କରି
ଅଛନ୍ତି?
୩)ଇଶବର କିପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଶୀବଣାଦ କପଲ?
୪)ପସ ଆଜି ନିଜ ପଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଆେୁ ରି ବଡ କାଯଣୟ କିପରି କରିଛନ୍ତି?
୫)ଏେି ପ୍ରାଥଣନା ଇଶବରଙ୍କ ପ୍ରତି ପକଉଁ ମପନାଭାବ ଦଶଣାଏ?

* Genesis 24:10-27
୧)ଆପଣ କାେିଁକି ଭାବୁ ଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏେି ପ୍ରାଥଣନାକୁ ଏପତ ଶୀଘ୍ର ଉର୍ତ୍ର
ପଦଇଛନ୍ତି?

୨)ପସବକର ପ୍ରାଥଣନା ସରଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବେୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା |
ଆପଣ କିପରି କେିପାରିପବ?
୩)ଉର୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥଣନାପର ପସବକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ ଥିଲା?
୪)ପ୍ରପତୟକ ଉର୍ତ୍ର ପ୍ରାଥଣନା ପାଇଁ ତୁ ପମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ ପଦବାକୁ ମପନ
ରଖିଛ କି?

*James 5:15-18
୧)ପ୍ରାଥଣନା କ’ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କପର?
୨)ଆପଣ ଉତ୍ସାେର ସେିତ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ସେିତ ପ୍ରାଥଣନା କରନ୍ତି କି?
୩)ତୁ ପମ ବେୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ସେିତ ପ୍ରାଥଣନା କର କି? ଆପଣ ଏେି ସପ୍ତାେପର
ଧାମିକ ପୋଇଛନ୍ତି କି?

ପ୍ରପୟାଗ:ଆଜି ତୁ ମର ପ୍ରାଥଣନାକୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି କର | ବିଶ୍ୱାସ ଓ କୃ ତଜ୍ଞତା ସେିତ
ପ୍ରାଥଣନା କର।

ଦିନ – ୨୦
ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପଲାଭିତ:-

*Psalm 73:1-14
୧)ପଲଖକ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖପର ଥିବା ଧନୀ, ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପଲାକଙ୍କୁ
ପଦଖିବାପବପଳ କ’ଣ ଅନୁ ଭବ କରୁଥିପଲ?
୨)ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୟାୟ କାେିଁକି ଲାଗିଲା?
୩)ତୁ ପମ ଦୁ ନଆ
ି ର ପଲାକମାନଙ୍କୁ କିପରି େିସାତ୍ମକ କରିଅଛ?
୪)ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେବା ପରଠାରୁ ଆପଣ ଏୋ ସେିତ ସଂ ଷଣ କରିଛନ୍ତି କି?
ଆପଣ ଏୋ ବିଷୟପର କଥାବାର୍ତ୍ଣା କରିଛନ୍ତି କି?

*Psalm 73:15-22
୧)ପସ ପସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଭାଗୟ ବିଷୟପର କ’ଣ ଅନୁ ଭବ କପଲ?
୨)“ଭଲ ଜୀବନ” କିପରି ସ୍ୱପନ ପରି, ଯାୋ ବି ାର ଦିନ ପଶଷ ପେବ?
୩)ପଯପତପବପଳ ପସ ଇଷଣା କରୁଥିପଲ ପଲଖକ କ’ଣ ଭାବୁ ଥିପଲ?

*Psalm 73:23-28
୧)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପକଣ ବିଷୟପର ପଲଖକ କ’ଣ ଅନୁ ଭବ କପଲ?
୨)ପଦ ୨୫,୨୬ କୁ ମପନରଖ |

*1 John 2:15-17
୧)ଦୁ ନଆ
ି ର ପକଉଁ ଜିନଷ
ି କୁ ତୁ ପମ ଣ
ୃ ା କରିବା ଉ ତ୍
ି ?
୨)ପକଉଁ ସାଂସାରିକ ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ତୁ ମକୁ ଆକଷିତ କରୁଛି?

ପ୍ରପୟାଗ:ଦୁ ନଆ
ି ବିଷୟପର ତୁ ମର ଭାବନା ବିଷୟପର ତୁ ମର ଶିଷୟ ସେିତ କଥାବାର୍ତ୍ଣା
କର | ଆପଣ ପକଉଁ ପ୍ରପଲାଭନ ପଦଖାଉଛନ୍ତି? ଆଜି ପସମାନଙ୍କ
ବିଷୟପର ପ୍ରାଥଣନା କର |

ଦିନ – ୨୧
ନିଯଣୟାତନାପର ଆନନ୍ଦ କର:-

*Matthew 5:10-11
୧)ଆମକୁ ନିଯଣୟାତନାପର କ’ଣ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ଉ ତ୍
ି ?
୨)ପଲାକମାପନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପେତୁ ତୁ ମକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦ କଥା
କେିଛନ୍ତି?
୩)ଆପଣ କିପରି ଅନୁ ଭବ କପଲ?
୪)ଏେିପରି ଆଉ କାୋକୁ ବୟବୋର କରାଯାଇଛି?

*John 15:18-23
୧)ଆମକୁ କିପରି ବୟବୋର କରାଯିବ ଆଶା କରିବା ଉ ତ୍
ି ?
୨)ଜଗତ ଆମକୁ କାେିଁକି ଣ
ୃ ା କପର?
୩)ପଯପତପବପଳ ପଲାକମାପନ ଆମକୁ ଶିଷୟ ପେବା ପଦଖନ୍ତି,
ପସପତପବପଳ ପଲାକମାପନ ନିଜକୁ ପଦାଷୀ ମପନ କରନ୍ତି |

*Acts 4:13-22
୧)କ’ଣ ପିତର ଏବଂ ପଯାେନଙ୍କୁ ଏପତ ସାେସୀ କପଲ?
୨)ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପଦବା, କେିବା କିମବା ଉପାସନା କରିବାକୁ ପକେି
ଅଟକାଇବାକୁ ପ ଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି?
୩)ଆପଣ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି?

*Acts 5:17-29
୧)ଯୀଶୁ ଇଷଣା ପେତୁ ନିଯଣୟାତିତ ପେପଲ।

*Mark 15:10
୨)ଆମକୁ କାେିଁକି ନିଯଣୟାତନା ଦିଆଯିବ କିମବା ଅପବାଦ କରାଯିବ?
୩)କାୋଦ୍ୱାରା?
୪)ପଯପତପବପଳ ପସମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁ ୋଗଲା ପପ୍ରରିତମାନଙ୍କର
ଉର୍ତ୍ର କ’ଣ ଥିଲା?

*Acts 5:40-42
୧)ପପ୍ରରିତମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଖୁସି କଲା?

ପ୍ରପୟାଗ:ପଦ ୪୨ ଆଜି ଏବଂ ପ୍ରପତୟକ ଦିନ ତୁ ମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପେଉ |

ଦିନ – ୨୨
ପଦବା ଓ ବଞ୍ଚିବା:-

*John 13:1-17
୧)ଯୀଶୁ କିପରି ନିଜ ପପ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ପଦଖାଇପଲ?
୨)ପସ ନିଜ ଶିଷୟମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଶିଖାଇବାକୁ ପ ଷ୍ଟା କରୁଥିପଲ?
୩)ଆପମ କିପରି ପଦ ୧୭ କୁ ମାନିବା?
୪)ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଉଦାେରଣ ଦିଅ |

*Acts 9:36-42
୧)କାେିଁକି ପଡାକଣସ୍ ଙ୍କୁ ସମପସ୍ତ ଏପତ ଭଲ ପାଉଥିପଲ?
୨)ତାଙ୍କର ବିପଶଷ ବନ୍ଧୁ କିଏ?
୩)ଆପଣ ଭାବୁ ଥିପବ ପସ ପସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପତ କିଛ ି କପଲ କାେିଁକ?
ି
୪)ଯଦି ତୁ ପମ ଆଜି ମରିବ, ପତପବ ତୁ ମକୁ କ’ଣ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରିପବ?
୫)ଆପମ ଡକଣାସ୍ ଜୀବନରୁ କ’ଣ ଶିଖିବା?

*Philippians 2:19-24
୧)ତୀମଥିଙ୍କୁ ଅନୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଭିନ୍ନ କଲା?
୨)ଅନୟମାନଙ୍କ କଲୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତ ଆଗ୍ରେ କ’ଣ ପଦଖାଏ?
୩)ତୁ ପମ କିପରି ତୀମଥିଙ୍କ ପରି ଅଧିକ ପୋଇପାରିବ?

ପ୍ରପୟାଗ:ଅନୟ ଜପଣ ଶିଷୟଙ୍କୁ ପଦଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବୟବୋରିକ ଉପାୟ ବିଷୟପର
ନ୍ତ
ି ା କର ଯାୋକୁ ତୁ ପମ ପ୍ରକୃ ତପର ଯତ୍ନବାନ | ଆଜି କର |

ଦିନ – ୨୩
ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା:-

*Psalm 32:1-7
୧)ପଯପତପବପଳ ଆପମ ନିଜ ପାପକୁ ଲୁ ାଉ ଆଉ ପାପ ସବୀକାର କରୁ
ନାେଁୁ, ଆପମ କିପରି ଅନୁ ଭବ କରୁ?
୨)ତୁ ମର ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରଠାରୁ ତୁ ପମ ଏେିପରି ଅନୁ ଭବ କରିଛ କି? ପକୌଣସି
ପାପ ଅଛି ଯାୋକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି?

*Proverbs 28:13
୧)ଆପମ ଇଶବରଙ୍କଠାରୁ ଆମର ପାପ ଲୁ ାଇ ପାରିବା କି?
୨) ଇଶବରଙ୍କ ବୟତୀତ ଆମର ପାପ କାୋଠାପର ସ୍ୱୀକାର କରିବା
ଆବଶୟକ?
୩)ଅଜ୍ଞାତ ପାପ ଆମ ଜୀବନପର କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ?

*Luke 8:17
୧)ଆମର ପାପ ଲୁ ାଇବାକୁ ପ ଷ୍ଟା କରିବା କାେିଁକି ମୂଖଣତା?

*Psalm 66:18-19
୧)ଯଦି ଆପମ ପାପକୁ ଲୁ ାଇବା କିମବା ସମ୍ମାନ କରିବା ପତପବ ଆଉ କ’ଣ
ପେବ?

ପ୍ରପୟାଗ:ପକୌଣସି ପାପ, ମପନାଭାବ, କାଯଣୟ, ନ୍ତ
ି ାଧାରା ବିଷୟପର ନ୍ତ
ି ା କରିବାକୁ
କିଛ ି ସମୟ ନିଅ – ଯାୋ ତୁ ମକୁ ଅସୁବଧ
ି ାପର ପକାଉଛି କାରଣ ତୁ ପମ
ପସୟାର କରିନାେଁ |

ପସଗୁଡକ
ି ୁ ପଲଖ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କର ପଯ ତୁ ପମ ଆଜି ବି ପସମାନଙ୍କ
ବିଷୟପର କଥାବାର୍ତ୍ଣା କର!

ଦିନ – ୨୪
*Mark 3:20-21
୧)ଆପଣ କାେିଁକି ଭାବୁ ଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଉପପର ଦୁ ଃଖିତ
ପେପଲ?
୨)ତୁ ମ ପରିବାରର ପକେି ତୁ ମକୁ ଇଶବରଙ୍କ ପସବା କରିବାପର ଅଟକାଇବାକୁ
ପ ଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ପସମାପନ ଭାବନ୍ତି ତୁ ପମ ନିଜକୁ ଆ ାତ କରୁଛ?
୩)ଯଦି ଯୀଶୁ ପସମାନଙ୍କ ସେ ସେମତ ପୋଇଥାପନ୍ତ ପତପବ କ’ଣ
ପୋଇଥାନ୍ତା?

*John 7:1-9
୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟପର କ’ଣ ଭାବିପଲ?
୨)ଯୀଶୁ କାେିଁକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯାୋ ାେଁୁଥିପଲ ତାୋ କପଲ ନାେିଁ?

*Matthew 10:37-39

୧)ଆପମ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଅପପକ୍ଷା ଆମ ପରିବାରକୁ “ଭଲ”
କରିପାରିବା ଉପାୟର କିଛ ି ଉଦାେରଣ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର
୨)ଯଦି ପକେି ତୁ ମ ଜୀବନକୁ ପଦପଖ, କିଏ କେିବ ତୁ ପମ ଅଧିକ କାୋକୁ
ଭଲ ପାଅ?

ପ୍ରପୟାଗ:ଜପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଷୟ ସେିତ ପରିବାରର ଆଶା ବିଷୟପର ଆପଣ ଅନୁ ଭବ
କରୁଥିବା ପରିବାର ର ାପ ବିଷୟପର ଆପଲା ନା କରନ୍ତୁ | ଆପଣ କିଛ ି
ପରିବର୍ତ୍ଣନ କରିବାକୁ ଆବଶୟକ କରନ୍ତି କି?

ଦିନ – ୨୫
ପଖାଲା ପେବା:-

*John 15:15
୧)ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷୟମାନଙ୍କ ସେିତ କ’ଣ ଅଂଶୀଦାର କପଲ?
୨)ତୁ ପମ ଅନୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏେି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁ କି?
୩)ପସମାପନ ତୁ ମ ଜୀବନ ବିଷୟପର ପ୍ରକୃ ତପର ଜାଣନ୍ତି କି?

*2 Corinthians 6:11-13
୧) ପଖାଲା ଭାବପର କଥାପେବା ର ଅଥଣ କ’ଣ?
୨)ତୁ ପମ ଅନୟମାନଙ୍କ ସେ ତୁ ମର େୃ ଦୟ ପଖାଲୁ ଛ କି?
୩)ପକଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଅଛି ଯାୋ ତୁ ପମ କାୋକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାେଁ?

*Proverbs 20:5

୧)ତୁ ପମ ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଖପର ପଖାଲା ପେଇ ଶିଷୟ ମାପନ ତୁ ମକୁ ପଯପରି
ଶିକ୍ଷା ପଦଇପାରିପବ ସାୋଯୟ କରୁଛ କି କିମବା ଅପନକ ପ୍ରଶନ ପ ାରି ତୁ ମକୁ
“ଟାଣିବାକୁ ” ପଡୁ ଛି କି?

ପ୍ରପୟାଗ:ଆଜି କିଛ ି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ କିଛ ି ଭାବନା / ପଯାଜନା / ଗୁପ୍ତ ପାପ ଯାୋ
ଆପଣ ଅଂଶୀଦାର କରିନାେଁାନ୍ତି | ଏେି ସପ୍ତାେପର ଅନୟ ଜପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ
ସେ ଆପଲା ନା କରନ୍ତୁ | ପଖାଲା ରୁେ!

ଗତ 10 ଦିନ ପୂବଣାପଲା ନ କରନ୍ତୁ | ଆପଣ ଏେି ଜୀବନଗୁଡକ
ି ଆପଣଙ୍କ
ଜୀବନପର ପ୍ରପୟାଗ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କ’ଣ ପଖାଲିବା ଆବଶୟକ
କରନ୍ତି? ଆଜି ଅନୟ ଏକ ଅନୁ ଶାସନ ସେିତ ସମୟ ପସଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଦିନ – ୨୬
ସପନ୍ଦେ ସେିତ ମୁକାବିଲା କରିବା:-

*Matthew 11:1-6
୧)ବାପ୍ତିଜକ ପଯାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟପର ଯାୋ ଜାଣିଥିପଲ, ତୁ ପମ କାେିଁକି
ଭାବୁ ଛ ପସ ସପନ୍ଦେ ଆରମ୍ଭ କପଲ?
୨)ତାଙ୍କ ସପନ୍ଦେର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପଯାେନ କଣ କପଲ?
୩)ସପନ୍ଦେ ଆପଣଙ୍କ ମନପର ପ୍ରପବଶ କଲାପବପଳ ତୁ ପମ କ’ଣ କରିବା
ଉ ତ୍
ି ?

*Matthew 18:16-17
୧)ଏୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚଯଣୟ କପର କି? ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର
ସପନ୍ଦେୀ ଶିଷୟମାନଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବାକୁ କେିଥିପଲ |

*1 Corinthians 15:11-14

୧)କରିନ୍ଥପର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାପନ କ’ଣ ସପନ୍ଦେ କରୁଥିପଲ? ପସମାପନ
ପ୍ରଥପମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିପଲ, କିନ୍ତୁ ପପର ପକପତକ ସପନ୍ଦେ କରିବାକୁ
ଲାଗିପଲ?
୨)ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପପର ତୁ ପମ ପକଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟପର ସପନ୍ଦେ କରିଛ?

*Luke 24:36-45
୧)ଆପଣ କଣ ଭାବୁ ନ୍ତି ସପନ୍ଦେ ପକଉଁଠୁ ଆପସ?
୨)ଯୀଶୁ ପସମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବାପର କିପରି ସାୋଯୟ କପଲ?

ପ୍ରପୟାଗ:ସଂପକ୍ଷପପର ପଲଖ, ତୁ ପମ କିପରି ପଖାଲାପଖାଲି, ଇଶବରଙ୍କ ବାକୟ, ପ୍ରାଥଣନା
ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ସପନ୍ଦେକୁ ଦୂ ର କରିପାରିବ |

ଦିନ – ୨୭
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପେବାକୁ ଶିଖିବା:-

*1 Corinthians 13:4-7
୧)ପପ୍ରମ ଶବ୍ଦ ବଦଳପର ତୁ ମର ନାମ ବଦଳାଇ ଏେି ପପଜ୍ ପଲଖ |
ବର୍ତ୍ଣମାନ ତୁ ମର କିଛ ି ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସମ୍ପକଣ ବିଷୟପର ନ୍ତ
ି ା କରି ପୁନବଣାର ଏୋକୁ
ପଢ।
୨)ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟପର କ’ଣ ପଦଖୁଛନ୍ତି ଯାୋ ପରିବର୍ତ୍ଣନ ପେବା
ଆବଶୟକ?

*Ephesians 4:29
୧)ପକଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ?
୨)ତୁ ପମ କଣ ପକୌ କଥାବାର୍ତ୍ଣାପର ଜଡିତ ଯାୋ ଅପମାନଜନକ, ନିନ୍ଦା କିମବା
ପରିୋସ କୁ ଦଶଣାଇ ଥାଏ?

*1 Thessalonians 5:12-15
୧)ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଉପପର କିଏ ଅଛନ୍ତି?
୨)ପସମାପନ କିପରି ରେନ୍ତି ତାୋ ଉପପର ଏୋ ଆଧାରିତ କି?
୩)ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ କିଛ ି ନାମ ପଲଖ, ପଯଉଁମାପନ ତୁ ମ ମଧ୍ୟପର କଠିନ
ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି | ଆପଣ ପସମାନଙ୍କୁ େୃ ଦୟରୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି କି?
୪)ଦୁ ବଣଳ କିମବା ଶିଖିବାକୁ ଧୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ମର ମପନାଭାବ
କ’ଣ?

ପ୍ରପୟାଗ:ତୁ ପମ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୃ ତଜ୍ଞତାର ଏକ ପନାଟ୍ ପଲଖ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉପପର ତୁ ମ ଉପପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧଯଣୟର ଉତ୍ସାେ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା
ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଲଖ |

ଦିନ – ୨୮
ବିବାଦୀୟ ବିଷୟଗୁଡକ
ି :-

*Romans 14:1-8
୧)ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ପକପତକ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ କ’ଣ?
(ପପାଷାକ, ସଙ୍ଗୀତପର ସ୍ୱାଦ, ଖାଦୟ ଏବଂ ପାନୀୟ)

*Romans 14:16-23
୧) ଈଶ୍ୱର ପକଉଁ ଜିନଷ
ି କୁ ପନଇ ଅଧିକ ନ୍ତ
ି ା କରନ୍ତି?
୨)ତୁ ପମ କଣ ଏମିତି କିଛ ି କରୁଅଛ ଯାୋ ଅନୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ
ଏକ ବାଧକ ପୋଇଅଛି?
୩)ପଦ ୨୩ ର ଅଥଣ କ’ଣ?
୪)ଆପଣ ବର୍ତ୍ଣମାନ ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟପର ଭଲ ଅନୁ ଭବ କରୁଛନ୍ତି କି?

*1 Timothy 2:9-10

*1 Peter 3:3
୧)କଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାପର ସୁନ୍ଦର କପର?
୨)ନିଜ ଶବ୍ଦପର, ତୁ ପମ ଯାୋ ଭାବୁ ଛ ଏେି ଅନୁ ପଛଦ୍ ପର ପପାଷାକ ଏବଂ
ଧାମିକତା ବିଷୟପର କଣ ଶିକ୍ଷା ପଦଉଛି ତାୋ ପଲଖ।

*Matthew 11:18-19
୧)ପଲାକମାପନ କାେିଁକି ଯୀଶୁ ଏବଂ ବାପ୍ତିଜକ ପଯାେନଙ୍କୁ ସମାପଲା ନା
କପଲ?
୨)ତୁ ପମ ଭାବୁ ଛ କାେିଁକି ପସମାପନ ଏପତ ଭିନ୍ନ ଥିପଲ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିପଲ?

ପ୍ରପୟାଗ:ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ବିଷୟପର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶନ ଅଛି
କି? ଜପଣ ପରିପକ୍ୱ ଶିଷୟଙ୍କଠାରୁ ପଖାଜ, ଏେି ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ବିବାଦୀୟ
ବିଷୟ ଏବଂ ତୁ ମର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିପର ଆସ |

ଦିନ – ୨୯
ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି:-

*2 Peter 3:3-14
୧)ପକପତକ ପଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଣନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କାେିଁକି ପରିୋସ
କରନ୍ତି?
୨)ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦିନ କିପରି ପେବ?
୩)ତୁ ପମ କଣ ଯୀଶୁ ସପତ ପଯପରି ଆଜି ଆଶିପବ ପବାଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ ଅଛ
କି?

*1 Thessalonians 4:13-18
ଏେି ଅନୁ ପଛଦ୍ ୨ ପିତର ୩: ୭,୧୦ ସେିତ ତୁ ଳନା କରନ୍ତୁ |
୧)ପଯଉଁମାପନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଭଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁ େଁନ୍ତି ପସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକୌଣସି
“ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପଯାଗ” ରେିବ କି?
୨)ଏେି ଦିନ କାେିଁକି “ରାତିପର ପ ାର” ପରି ପେବ?

୩)ସତକଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପେବାର ଅଥଣ କ’ଣ?

*2 Timothy 4:6-8
୧)ବି ାର ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖପର ପାଉଲ କିପରି ଅନୁ ଭବ କରନ୍ତି?
୨)ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା କାେିଁକି ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି, ପଦୌଡକୁ ପଶଷ କରିବା
ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପରି?
୩)ପଶଷ ପଯଣୟନ୍ତ ଏେି ଉପାୟ ପେବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଆବଶୟକ?

ପ୍ରପୟାଗ:ପ୍ରପତୟକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ପଯପରି ଏୋ ଆପଣଙ୍କର ପଶଷ!

ଦିନ – ୩୦
ପପ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର େୁ ଅ:-

*Psalm 133:1-3
୧)ଏକତା କ’ଣ ଏବଂ ଏୋକୁ ଚ୍ଚଣପର ରଖିବା ଏପତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାେିଁକ?
ି

*Ephesians 4:1-3
୧)ନିଜ ଶବ୍ଦପର ପଦ ୨ କୁ ବୟାଖୟା କର | ପଯପତପବପଳ ଆପମ ଏୋର
ବିପରୀତ କାଯଣୟ କରିବା ପସପତପବପଳ କ’ଣ େୁ ଏ?
୨)ଏକତା ରଖିବା ପାଇଁ କାେିଁକି ପ୍ରାଣପପଣ ପ ଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଅପଟ?

*Philippians 2:1-5
୧)ଆତ୍ମା ଏବଂ ଉପର୍ଦ୍ଦଶୟପର ଏକ ପେବାର ଅଥଣ କ’ଣ?
୨)ତୁ ପମ ନିଜ ଅପପକ୍ଷା ଅନୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ଭାବି ପାରିବ?

୩)ତୁ ମର ନିଜ ବୟତୀତ କାୋର ଆଗ୍ରେ ପଖାଜୁ ଛ? ଯୀଶୁଙ୍କ ମପନାଭାବ
କ’ଣ? ତୁ ମର ସମାନ କି?

*Matthew 18:15-17, Matthew 5:23-24
୧)ପରସ୍ପର ସେିତ ବିବାଦ ଏବଂ ମତପଭଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁ କିପରି
କୁ େନ୍ତି?
୨)ପ୍ରଥପମ କାୋ ପାଖକୁ ଯିବା ଉ ତ୍
ି ?
୩) ଚ୍ଚଣପର ଏପରି ପକେି ଅଛନ୍ତି କି ଯାୋଙ୍କ ସେିତ ତୁ ପମ ଯାଇ ଏକ
ସମସୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶୟକ?

ପ୍ରପୟାଗ:ଆଜି ତୁ ମର ସମ୍ପକଣ ବିଷୟପର ନ୍ତ
ି ା କର | ତୁ ମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସେିତ ଏକ ପୋଇ ରେିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥଣନା କର ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପରି ତୁ ପମ ଭଲ ପାଉ ନ ଥିବା ପଲାକଙ୍କ ସେିତ ସମୟ ଅତିବାେିତ କର |

ଦିନ – ୩୧
ନିରାଶା ସେିତ କାରବାର କର:-

ଭବିଷୟଦ୍ବକ୍ତା ଏଲିୟ ଇଶବରଙ୍କଠାରୁ କିଛ ି ମୋନ୍ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିପଲ |
ତାଙ୍କର ସପଚ୍ଚାଟ ପ୍ରାଥଣନା ପେତୁ ୪୫୦ ମିଥୟା ଭବିଷୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ବିନାଶ
ଏବଂ ୩ ବଷଣ ପପର ପ୍ରଥମ ବଷଣା |

*James 5:17-18
କିନ୍ତୁ ତା’ପପର ପସ ଭୟଭୀତ ପୋଇ ନିରାଶ ପେପଲ।

*1 Kings 19:1-8
୧)ଏଲିୟ କାେିଁକି ଅତୟଧିକ ମାତ୍ରାପର ଅନୁ ଭବ କପଲ?
୨)ଏମିତି କିଛ ି ଜିନଷ
ି ଅଛି କ’ଣ ଯାୋ ତୁ ମକୁ ଛାଡିବା ଭଳି ଅନୁ ଭବ କରିଛ?
ି
ୋର ମାନିବାକୁ

୩)ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବପର କିପରି
ଉତ୍ସାେିତ କପଲ?
୪)ପଯପତପବପଳ ଆପଣ ଉଦାସ ମନ ଅନୁ ଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି
ପସପତପବପଳ ଆପଣ ସାଧାରଣତ କ’ଣ କରନ୍ତି?
୫)ଆଗାମୀ ସମୟପର ପଯପତପବପଳ ଆପଣ ନିରାଶ ପେବାକୁ ପ୍ରପଲାଭିତ
ପେପବ, ପତପବ ଆପଣ ଉପରୁ ଲିଖିତ ୩ ଟି ଶିକ୍ଷା କିପରି ପ୍ରପୟାଗ
କରିପାରିପବ?

*1 Kings 19:19-21
୧)ତୁ ପମ ଭାବୁ ଛ ପଯ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ପରି ଜପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶିଷୟ
ଦିଆଯିବା କିପରି ଅନୁ ଭବ କଲା? ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପୂବଣରୁ
ଏଲିୟ ପୁନବଣାର “କାଯଣୟପର” ନପେବା ପଯଣୟନ୍ତ ଇଶବର କାେିଁକି ଅପପକ୍ଷା
କପଲ?

ପ୍ରପୟାଗ:ଆଜି ଆପଣ କିପରି ନିରାଶାର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାୋ ଶିଖିପଲ
ତାୋ ଅନୟ କାୋ ସେିତ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ଦିନ – ୩୨
ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ାଲିବା ନିଜ ଜୀବନପର:-

*1 John 2:5-6
୧)ଗତ କିଛ ି ଦିନ ମଧ୍ୟପର ପୁନବଣାର ନ୍ତ
ି ା କରନ୍ତୁ | ତୁ ପମ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି
ାଲୁ ଛ କି?

*Mark 1:21-28
୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦବା ବିଷୟପର କ’ଣ ଅଲଗା ଥିଲା?
୨)ଆପଣ ଅନୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ସେିତ ଶିକ୍ଷା ପଦଉଛନ୍ତି କି?

*Mark 1:29-34
୧)ତୁ ପମ କଣ ଭାବୁ ଛ ପଯ ଯୀଶୁ ପସେି ରାତିପର ପକପତ ରାତି ପଯଣୟନ୍ତ କାମ
କରିଥିପଲ?
୨)ଆପଣ ଭାବୁ ଥିପବ ପସ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁ ଭବ କରିଛନ୍ତି କି?

୩)ପସ କାେିଁକି ଏପତ ପରିଶ୍ରମ କପଲ?
୪)ତୁ ପମ କଣ ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପଠଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ବିଷୟପର ଜପଣଇବା ପାଇଁ?

*Mark 1:35
୧)ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପଯ ଯୀଶୁ ପରଦିନ ପକପତ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପଲ? ପସ କାେିଁକି
କପଲ?
୨)ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଥଣନା କରିବାର ଆବଶୟକତା ତୁ ପମ ପକପତ ଅନୁ ଭବ
କରୁଛ?

*Mark 2:13-17
୧)ଯୀଶୁ ପକଉଁ ପ୍ରକାରର ପଲାକମାନଙ୍କ ସେିତ ବନ୍ଧୁ ତା କପଲ? କାେିଁକ?
ି
୨)ଆପଣ ପାପୀ ଏବଂ ବିଯାତିୟଙ୍କ ସେିତ କିପରି ବୟବୋର କରନ୍ତି?
୩)ସୁସମା ାର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆପଣ ନୂ ତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କି?

ପ୍ରପୟାଗ:-

ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଦୁ ଇଟି ଜିନଷ
ି ପଲଖନ୍ତୁ ଯାୋକୁ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଅନୁ କରଣ କରିବାକୁ କରିପାରିପବ | ପସଗୁଡକ
ି କର!

ଦିନ – ୩୩
ତାରା ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପେବା:-

*Philippians 2:14-16
୧)ଆପମ କିପରି ଅନୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି “ଜୀବନ୍ତ ବାକୟ କୁ ” ଧରି ରଖି ଅଛୁ ?
୨)ଆମ ଆଖପାଖପର ଥିବା ପଲାକଙ୍କୁ ପଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର
ଉଦାେରଣ ଦରକାର?
୩)ତୁ ପମ ପକଉଁ ବିଷୟକୁ ପନଇ ବିଳମବପର କ’ଣ ଅଭିପଯାଗ କରିଛ କିମବା
ଯୁକ୍ତି କରିଛ? ତୁ ପମ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ଣନ କରିପାରିବ?

*1 Corinthians 9:19-23
୧)ଆପଣ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାସ ପୋଇପାରିପବ? (ଉଦାେରଣ ଦିଅ)
୨)ପସମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାପର ସାୋଯୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମ ଜୀବନର
ପଲାକମାନଙ୍କ ସେିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କିଛ ି ଉପାୟ କ’ଣ?

*Psalm 126:6
୧)ଶିଷୟ କରିବାକୁ ବାୋରକୁ ଯିବାପବପଳ ଆପମ କାେିଁକି “କାନ୍ଦିବା” ଉ ତ୍
ି ?
୨)ପଯଉଁମାପନ କରନ୍ତି ପସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ’ଣ?

*Daniel 12:3
୧)ତୁ ପମ ବୁ ଦ୍ଧିମାନ କି?

ପ୍ରପୟାଗ:ଆଜି ତୁ ପମ ତୁ ମର ବିଶ୍ୱାସ ବାଣ୍ଟିବା ପରି େୃ ଦୟକୁ ପ୍ରକୃ ତପର ଭଲପାଉଥିବା
େୃ ଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥଣନା କର |

ଦିନ – ୩୪
ସଂପଶାଧନକୁ ଆପଣାଇବା:-

*Galatians 2:11-16
୧)ପିତରଙ୍କ ପାପ କ’ଣ ଥିଲା?
୨)ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ସବଣସାଧାରଣ ଗ୍ରେଣପର କାେିଁକି ସଂପଶାଧନ କପଲ?(1
Timothy 5:20 , Matthew 18:15)

*2 Corinthians 7:8-13
୧)ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କାେିଁକି ସଂପଶାଧନ କପଲ ଏବଂ ୟାପଲଞ୍ଜ
କପଲ?
୨)ପରପମଶ୍ୱର କିପରି ାେଁାନ୍ତି ତୁ ପମ ସଂପଶାଧନକୁ ଜବାବ
ଦିଅ?
୩)ତୁ ମକୁ ପକେି ବିଳମବପର ସଂପଶାଧନ କରିଛନ୍ତି କି?
୪)ତୁ ପମ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲ?

୫)ପସମାପନ ତୁ ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାପର ଉତ୍ସାେିତ ପୋଇଥିପଲ କି?

*Galatians 6:1-5
୧)ପରସ୍ପରକୁ ସାୋଯୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପକଉଁ କୃ ତଜ୍ଞତା ପେବା
ଦରକାର?
୨)ଗବଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂପଶାଧନରୁ କିପରି ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ?
୩)ନିଜକୁ ଅନୟମାନଙ୍କ ସେିତ ତୁ ଳନା କରିବା କାେିଁକି ବିପଦଜନକ?

*Proverbs 15:31-32

*Proverbs 16:18
୧)ପକଉଁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କପର?

ପ୍ରପୟାଗ:ତୁ ପମ କିପରି ସଂପଶାଧନ ପନଉଛ ତୁ ମ ଶିଷୟଙ୍କୁ ପ ାର? ତୁ ପମ ମନ
ପରିବର୍ତ୍ଣନ କରିବା ଆବଶୟକ କି?

ଦିନ – ୩୫
ନାମର ପଯାଗୟ:-

*1 Peter 4:12-19
୧)ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପକଉଁ ପ୍ରକାରର ଅପମାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେିଛନ୍ତି?
୨)ତୁ ମର ମପନାଭାବ କ’ଣ ପେବା ଉ ତ୍
ି ?
୩)ପଯପତପବପଳ ତୁ ପମ ନିଯଣାତିତ ପେଉଛ, ତୁ ପମ ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା
ପାଇଁ ଶୟତାନ କ’ଣ ାେଁୁଛ?
ି

*Hebrews 11:32-40
୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପର୍ଦ୍ଦଶୟପର ଆପଣ ସିଂେ, ଅଗ୍ନି, ଖଣ୍ଡା, ସନୟ, ନିଯଣାତନା,
ାପୁଡା ମାରିବା, କାରାଗାର, ଶିକୁଳି କିମବା ଏପରିକି ବେିଷ୍କାରର ସମ୍ମୁଖୀନ
ପୋଇଛନ୍ତି କି?
୨)ଇଶବର ଏେି ପଲାକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ କପଲ?

*2 Corinthians 11:23-29

*Romans 8:18
୧)ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଇପଲ?
୨)ପସ ତାଙ୍କ ଦୁ ଃଖ ବିଷୟପର କିପରି ଅନୁ ଭବ କପଲ?
୩)ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବପର ଆନନ୍ଦିତ କିମବା ଅଭିପଯାଗ କରୁଛନ୍ତି କି?

ପ୍ରପୟାଗ:ଯୀଶୁ କଣ କେିପବ କି ତୁ ପମ “ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ” ନାମର ପଯାଗୟ?

ଦିନ – ୩୬
ଆଶା ଓ ଭବିଷୟତ:-

୧)ତୁ ମର ଭବିଷୟତ ବିଷୟପର ନ୍ତ
ି ା କର କି?
୨)ତୁ ମର ଆଶା କ’ଣ ଏବଂ ତୁ ମର ଭୟ କ’ଣ?

*Jeremiah 29:11-13
୧)ପଯଉଁମାପନ ତାଙ୍କୁ େୃ ଦୟରୁ ପଖାଜନ୍ତି ପସମାନଙ୍କୁ ଇଶବର କ’ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା
କରନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିମବା ଅନୟ କିଛ ି ପଖାଜୁ ଛନ୍ତି କି?

*Psalm 37:3-4
୧)ତୁ ମର େୃ ଦୟର ଇଚ୍ଛା କ’ଣ? ଇଶବର ପସେିସବୁ ତୁ ମକୁ ପଦପବ ପବାଲି
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି?

*Psalm 16:5-8

୧)ତୁ ପମ ତୁ ମର ଜୀବନ ବିଷୟପର ଏେିପରି ଅନୁ ଭବ କରୁଛ କି? କାେିଁକ?
ି

*1 Timothy 6:6-10
୧)ତୁ ମକୁ କ’ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରିବା ଉ ତ୍
ି ?
୨)ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନପର କ’ଣ କରିବ?
୩)ପକେି ଜପଣ ବିଶ୍ୱାସରୁ କିପରି “ଭ୍ରମଣ କପର”?
୪)ଅନୟ ପକଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିପାପର?

*Romans 8:31-32
୧)ଇଶବର ତୁ ମ ପ୍ରତି ଥିବା ପପ୍ରମକୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି?

ପ୍ରପୟାଗ:ଯଦି ତୁ ପମ ତୁ ମର ଜୀବନପର ନ୍ତ
ି ା କିମବା ଅସପନ୍ତାଷ ପଦଖୁଛ, ଏୋକୁ
ବିଶ୍ୱାସ ର ଅଭାବ ପବାଲି ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ଇଶବରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ମପନ
ପକାଇବା ପାଇଁ ଏେି ବାକୟ ମଧ୍ୟରୁ ପଗାଟିଏକୁ ସ୍ମରଣ କର |

ଦିନ – ୩୭
ଦାନର ଅନୁ ଗ୍ରେ:-

*Luke 21:1-4
୧)ଏେି ବିଧବାଙ୍କ ଉଦାେରଣରୁ ଆପଣ କ’ଣ ଶିଖନ୍ତି?
୨)ଅତି ପବଶୀପର ୪ ଟି କାରଣ ବିଷୟପର ନ୍ତ
ି ା କର ପଯ ପସ “କଳଙ୍କି ତ”
ପୋବା ନିମପନ୍ତ?

*1 Timothy 6:17-19
୧)ଯଦି ତୁ ମର ଟଙ୍କା ଅଛି ପତପବ ତୁ ପମ କିପରି ବଞ୍ଚିବା ଉ ତ୍
ି ?

*2 Corinthians 9:6-15
୧)ତୁ ପମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଦାର ଭାବପର ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପନଇଛ କି?
୨)ଆପଣ ପସେି ପରିମାଣକୁ ନିୟମିତ ପଦଉଛନ୍ତି କି?

୩)ପଯଉଁମାପନ ମୁକ୍ତ ଭାବପର ଦିଅନ୍ତି ପସମାନଙ୍କୁ ଇଶବର କ’ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା
କରନ୍ତି?
୪)ତୁ ମର ଦାନ ଅନୟମାନଙ୍କୁ , ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜକୁ କିପରି ଲାଭ ଦିଏ?

ପ୍ରପୟାଗ:ଯଦି ତୁ ପମ ଭାବୁ ଛ ତୁ ମର ଆଥିକ ଦାନ ଉଦାର କିମବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୋଇନାେିଁ,
ପତପବ ତୁ ପମ କ’ଣ ପଦବ ଏବଂ ଇଶବରଙ୍କୁ ପସେି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ମାନ ପଦବ
ତାୋ ସ୍ଥିର କର |

ଦିନ – ୩୮
ଯାଓ ଏବଂ ଶିଷୟ ବନାଅ:-

*2 Timothy 2:1-7
୧)ମାଥିଉ 28: 19-20 ସେିତ ପଦ 2 କୁ ତୁ ଳନା କରନ୍ତୁ |

*Matthew 28:19-20
୧)ବିଶ୍ୱ ପର ସୁସମା ାର ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ “ରଣନୀତି” କ’ଣ?
୨)ଏକ ନିଭଣରପଯାଗୟ ଶିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର | ନିଯୁକ୍ତ ରଖିବା, ସମୟ ରଖିବା,
ନିପର୍ଦ୍ଦଣଶାବଳୀ ଅନୁ ସରଣ କରିବା ପକ୍ଷତ୍ରପର ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସପଯାଗୟ କି?
୩)ଆପଣ କିପରି ଜପଣ ପସୈନକ
ି , ଜପଣ ଆଥପଲଟ୍ ଏବଂ କୃ ଷକର
ଉଦାେରଣ ଅନୁ ସରଣ କରିପବ? ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି େୁ ଅନ୍ତୁ |
୪)ଅନୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପଦବା ପାଇଁ ତୀମଥି କିମବା ପାଉଲ ତୁ ମକୁ ବାଛିଥାପନ୍ତ
କି? କାେିଁକ?
ି

*1 Corinthians 9:24-27
୧)ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କିପରି ପଦୌଡିବା ପରି?
୨)ଯଦି ଜପଣ ଆଥପଲଟ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାଲିମ ନ ଦିଅନ୍ତି କିମବା “ପିଟନ୍ତି
ନାେିଁ” ପତପବ କ’ଣ ପେବ?
୩)ଯଦି ତୁ ପମ ନିଜକୁ ଶିଷୟ ଭାବପର ତାଲିମ ନ ଦିଅ ଏବଂ ଅନୁ ଶାସନ କର
ନାେିଁ ପତପବ କଣ ପେବ?

ପ୍ରପୟାଗ:ତୁ ମର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପ୍ରାଥଣନାପର, ତୁ ମର ସୁସମା ାର ଏବଂ
ସମୟର ବୟବୋରପର ତୁ ପମ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୋଇପାରିବ ଉପାୟ
ତାଲିକା କର | ଏୋକୁ ତୁ ମର ଶିଷୟ ସେିତ ଅଂଶୀଦାର କର |

ଦିନ – ୩୯
ବିଶ୍ୱାସ ପେଉଛି ବିଜୟ:-

*Mark 2:1-12
୧)ଏେି ବୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଦଖିବା ପାଇଁ କାେିଁକି ଏପତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ?
୨)ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଦଖିବା ପାଇଁ ପ ଷ୍ଟା ନକରିବା ପାଇଁ ଅତି କମପର 3 ଟି କାରଣ
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର?
୩)ଏେି ପଲାକ ବିଷୟପର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ’ଣ ପ୍ରଭାବିତ କଲା?
୪)ତୁ ପମ କିପରି ତାଙ୍କ ପରି ଅଧିକ ପୋଇପାରିବ?

*Mark 5:21-43
୧)ଜାୟରସ୍ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ କରୁଥିବା ମେିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟପର କ’ଣ ସମାନତା
ଥିଲା?
୨)ଯୀଶୁ ଉଭୟଙ୍କୁ କାେିଁକି ସାୋଯୟ କପଲ?

୩)ପଯପତପବପଳ ଆମକୁ ସାୋଯୟ ଦରକାର ପସପତପବପଳ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଉପପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଭଣର କରିବା ଆମ ପାଇଁ କାେିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
୪)ଇଶବରଙ୍କ ଉପପର ଯପଥଷ୍ଟ ନିଭଣରଶୀଳ ପୋଇନଥିବା କିଛ ି ଉପାୟ କ’ଣ?
୫)ଆପଣ ସାୋଯୟ ପାଇଁ ଅନୟ ଉତ୍ସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି?

*Mark 6:1-6
୧)ଏେି ସ୍ଥାନପର କ’ଣ ଅଲଗା ଥିଲା? କାେିଁକ?
ି
୨)ଯୀଶୁ ତୁ ମର ବିଶ୍ୱାସ କିମବା ତୁ ମର ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ପଦଖି ଆଶ୍ଚଯଣୟ
ପେପଲ କି? କାେିଁକ?
ି

*Hebrews 11:5-6
୧)ଇଶବରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କାେିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପବାଲି ଆପଣ
ଭାବୁ ଛନ୍ତି?

ପ୍ରପୟାଗ:-

ତୁ ମ ଜୀବନପର କିଛ ି ଜିନଷ
ି ଅଛି (କିମବା ଅନୟର) ଯାୋ ପାଇଁ ତୁ ପମ
ପ୍ରକୃ ତପର ଇଶବରଙ୍କ ସାୋଯୟ ଆବଶୟକ କରୁଛ? ଏକ ପ୍ରାଥଣନା ତାଲିକା
ରଖ ଏବଂ ପ୍ରାଥଣନା ଜାରି ରଖ!

ଦିନ – ୪୦
ଭଲ େୃ ଦୟ, ଭଲ କାଯଣୟ, ଭଲ ଜିନଷ
ି :-

*Luke 8:15
୧)ତୁ ମର ଏେିପରି େୃ ଦୟ ଅଛି କି?
୨)ତୁ ମର ଜୀବନ ପର କ’ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ?

*Philemon 4-7
୧)ଫି ଲିମନ୍ 3 ଟି ଜିନଷ
ି କ’ଣ କରିଥପଲ ଯାୋ ଏକ ଭଲ େୃ ଦୟ
ପଦଖାଇଲା?

* 2 Peter 1:5-11
୧)ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବପର ବଢିବା ପାଇଁ ତୁ ପମ କ’ଣ କରିବା ଆବଶୟକ?
୨)ଉର୍ତ୍ମତା,ଦୃ ଼େତା, ଭାଇ ାରା ଦୟା ବୟାଖୟା କର।
୩)ଯଦି ଆପଣ ବ଼େିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ପତପବ କ’ଣ ପେବ?

୪)ପଦ ୧୦ ର ଅଥଣ କ’ଣ?

* 3 John 2-6
୧)ଯଦି ଭାଇ କିମବା ଭଉଣୀ ତୁ ମକୁ ପଦଖା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ପସମାପନ ତୁ ମ
ଜୀବନ ବିଷୟପର କି ପ୍ରକାର ରିପପାଟଣ ପଦପବ?
୨)ଆଜି ପଯଣୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାପର ତୁ ମର ଜୀବନ ବିଷୟପର ତୁ ପମ କିପରି
ଅନୁ ଭବ କରୁଛ?
୩)ଆପଣ ବଢୁ ଛନ୍ତି କି?
୪)ପକଉଁ ପକ୍ଷତ୍ରପର ଆପଣ ସାୋଯୟ ଆବଶୟକ କରନ୍ତି?

ପ୍ରପୟାଗ:ବର୍ତ୍ଣମାନ ତୁ ପମ ତୁ ମର ୪୦ ଦିନର ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛ, ତୁ ପମ
ପରବର୍ତ୍ଣୀ ସମୟପର କଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ ଏକ ପଯାଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର | ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା ପଲାକଙ୍କ ସେିତ ଏେି
ପନାଟ୍ ଗୁଡକ
ି ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ | ଏବଂ ବଢନ୍ତୁ!

