
ଦନି – ୧  
 

ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପପ ବଞ୍ଚତି ପେବା:- 

 

ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପେବାର ପ୍ରକୃତପର ଏୋ ଈଶ୍ୱର ମୋନ୍ କାଯଣୟ କରି 
ଅଛନ୍ତ।ି 

 

*Colossians 1:21-23 

*କଲସୀୟ ୧: ୨୧-୨୩ 

 

୧)ଆଜ ିଏେ ିଦନି ପୂବଣରୁ ତୁମର ସମ୍ପକଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେତି କପିରି ଥିଲା? 

୨(ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତୁମର ଶତୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁପମ କଣ କରିଅଛ? 

୩)ପବତି୍ର/ପଦାଷେୀନ/ଅଭପିଯାଗ ସୁନୟ ପେବା ମାପନ କଣ ବୁଝୁଛ? 

 

*1 John 3:1-4 

*ପ୍ରଥମ ପଯାେନ ୩:୧-୪ 



 

୧) ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାପବ ତୁମର ମନ ଭାବ କପିରି ପେବା ଦରକାର? 

୨)ନଜିକୁ ପବତି୍ର କରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତୁପମ କପିରି ଆରମ୍ଭ କରିବ? 

 

*Hebrews 9:24-28/ Hebrews 10:19-23 

*ଏବ୍ର ି୯:୨୪-୨୮/ଏବ୍ରୀ ୧୦:୧୯-୨୩ 

 

୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳଦିାନ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିଅଛ?ି 

୨) ସପ ାଟ୍ େୃଦୟପର ତୁପମ କପିର ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟବର୍ତ୍ଣୀ ପୋଇପାରିବ? 

 

*Psalm 103:1-5 

*ଗୀତସଂେତିା ୧୦:୩-୧୫ 

 

୧)ଈଶ୍ୱର ତୁମର ପାପକୁ କଣ କରି ଅଛନ୍ତ?ି 

୨) ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ର ଅନୟ ଉପକାରିତା ଗୁଡକି ସବୁ ଉପଲଖ କର?(ପଦ:୨) 

 



ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ୍ ଓ ପ୍ରଶଂସା କର ପସ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚତି କରିଥିବା ପେତୁ 
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ଦାୟକ ପତ୍ର ପଲଖ ଓ ଏୋକୁ ଏକ ବପିଶଷ ଜାଗାପର 
ରଖ ଓ ପପର ଏୋକୁ ପଢ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୨  
 

ପରିକି୍ଷତ ଓ ପ୍ରପଲାଭିତ:- 

 

*Matthew 3:16 – 4:11 

*ମାଥିଉ ୩:୧୬, ୪:୧୧ 

 

୧) ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମା ପପର ତାଙ୍କ ସେ କଣ ପୋଇଥିଲା? ତୁମରି ବାପି୍ତଷମ 
ପପର ତୁପମ କଣ ଉପପକ୍ଷା କରିବା ଉ ତି୍? 

୨) ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପକଣ ବଷିୟପର କପିରି ଯୀଶ ୁପ୍ରପଲାଭିତ 
ପୋଇଥିପଲ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଯାଜନା ଯୀଶଙୁ୍କ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା? 

୩) ତୁମରି ବାପି୍ତଷମ ପପର ଶୟତାନ ତୁମକୁ କପିରି ଦ୍ୱନ୍ଦ 
ପର/ଅସୁରକି୍ଷତ/ଭୟପର ପ୍ରପଲାଭିତ କରବି? 

୪) ପ୍ରପଲାଭନ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାଇବଲକୁ ବୟବୋର 
କରିଥିପଲ? ଶୟତାନର ମିଛକୁ ବାଇବଲ କପିରି ତାୋ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛ?ି 

 



*Ephesians 6:10-18 

*ଏଫିସୀୟ ୨:୧୦-୧୮ 

 

୧)ତୁମ ବରୁିଦ୍ଧପର ଶୟତାନର ପଯାଜନା କପିରି ପୋଇପାପର? 

୨)ନଜିକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ ରେବିା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପକଉଁ ଖଡଗ 

ପଦଇ ଅଛନ୍ତ?ି 

୩)ଶୟତାନ ବରୁିଦ୍ଧପର ଆମରି ଏକ ମାତ୍ର ଖଡଗ କଣ ଅପଟ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ପ୍ରପଲାଭିତ ପେବା ପାଇଁ ଆଶରଖ ଏବଂ ତୁମରି ସଙ୍ଘଷଣ ବଷିୟପର 
ପଖାଲମନଭାବ ରଖ। ତୁମରି ପ୍ରପଲାଭନ ବଷିୟପର ଅନୟ ଏକ ଶଷିୟ ସେତି 
କଥା େୁଅ ଏବଂ ଏବାବଦପର ଦୁପେଁ ମଶି ିପ୍ରାଥାନା କର। 

 

 

 

 



 

 

ଦନି – ୩ 
 

ବଡନ୍ତ ିପ ର:- 

 

*Luke 8:13 

*ଲୁକ ୮:୧୩ 

 

୧) ପଯଉଁ ଯୁବା ଶଷିୟ ଙ୍କ ପ ର ବପ଼େନାେ ିତାଙୁ୍କ କଣ େୁଏ? 

 

*Acts 2:41-47/ Acts 4:32-37 

*ପପ୍ରରିତ ୨:୪୧-୪୩/ପପ୍ରରିତ ୪:୩୨-୩୭ 

 

୧)ଏେ ିଯୁବଶଷିୟ ମାନଙୁ୍କ ପକଉଁ ଜନିଷିଟ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ରେବିା ପାଇଁ ସାୋଯୟ 
କରିଲା? 



୨)ପସମାପନ ଯାୋ କପଲ ତୁପମ କଣ ପସେ ିବଷିୟପର ନଜିକୁ ଉକି୍ତ କରୁ 
ଅଛ କ?ି(ପଦ ୨:୪୨) 

୩)ମଣ୍ଡଳୀ ପର ତୁପମ ନଜି ସମ୍ପକଣକୁ କପିରି ଗଭିର କରି ପାରିବ? 

 

* 1 Thessalonians 1:2-10 

* ପଥସଲନୀକୀୟ ୧:୨-୧୦ 

 

୧) ଗଭୀର ସିଦ୍ଧ ମନ ଭାବ ରେବିା ମାପନ କଣ ବୁଝ? ତୁପମ କପିରି ସିଦ୍ଧ 
ତାକୁ ଉନ୍ନତ ିକରିପାରିବ? 

୨)ତୁପମ କାୋକୁ ଅନୁଗାମୀ କରିବା ଦରକାର ଓ ପକଉଁଭାପବ? 

୩)ତୁପମ କଣ ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦଶଣ ପେଉ ଅଛ କ?ି କପିରି? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଏେ ିସପ୍ତାେପର ଏମିତ ିଏକ ଶଷିୟଙ୍କ ସେ ସମୟ ଅତବିାେତି କର ଯାୋ 
ଠାରୁ ତୁପମ ଅନୁଗାମୀ/ ଉତ୍ସାେ ଶଖିି ପାରିବ। 

 

 



 

 

 

ଦନି – ୪ 
 

ପ୍ରାଥଣନା କରିବା ପାଇଁ ଶଖିିବା:- 

 

*Luke 11:1-13 

*ଲୁକ ୧୧:୧-୧୩ 

 

୧) ପ୍ରାଥଣନା କାେିଁକ ିଶଖିିବା ଆବଶୟକ? ତୁପମ କାୋଠାରୁ ଶକି୍ଷୟା ପନଉ 
ଅଛ? 

୨)(ପଦ ୨:୪) ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ତୁପମ କପିରି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ? ତୁପମ 
କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜୟ/ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ  



ପ୍ରାଥଣନା କର? ତୁପମ କଣ ତୁମ ପାପ ଓ ଅନୟ ର ପାପ କ୍ଷମା ନମିପନ୍ତ 
ପ୍ରତଦିନି ପ୍ରାଥଣନା କର? ତୁପମ କଣ ପ୍ରପଲାଭନ ରୁ ସାୋଯୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା 
ପାଇବା ନମିପନ୍ତ ପ୍ରାଥଣନା କର? 

୩)ଯୀଶୁ ଆମ ଠାରୁ ପ୍ରାଥଣନା ବଷିୟପର ଆଉ କଣ ବୁଝବିା ପାଇଁ  ାୋନ୍ତ?ି ( 
ପଦ ୫:୧୩) 

A- Addoration,ପଗୌରବ,ପ୍ରଶଂସା 

C- confession, ପାପସ୍ୱିକାର 

T- Thanksgiving, ଧନୟବାଦ 

S- Supplication, ଅନୁପରାଧ 

 

ତୁପମ ଯଦ ିପ୍ରତ ିବଷିୟପର ୧୦ ମିନଟି୍ ପ୍ରାଥଣନା କର ପତପବ ତୁପମ ୪୦ 
ମିନଟି୍ ପ୍ରାଥଣନା କରି ପାରିବ। 

 

*Philippians 4:6-7 

*ଫିଲିପ୍ପୀୟ ୪:୬-୭ 

 

୧)ପରପମଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପକଉଁଥି ପାଇଁ ପ୍ରାଥଣନା କରିବାକୁ  ାୋନ୍ତ?ି 



୨)ଆଜ ିତୁପମ ପକଉଁ  ନି୍ତା ବଷିୟପର ପ୍ରାଥଣନା କରିପାରିବ? 

୩)ତୁପମ ପଯପବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାପର ପ୍ରାଥଣନା କର,ଶାନ୍ତ ିଅନୁଭବ କର କ?ି 
ଭରଷା ରଖ କ ିପସ ଉର୍ତ୍ର ପଦପବ ପବାଲି? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀପର ପ୍ରାଥଣନା କର ଏଵଂ ତୁମର ପ୍ରାଥଣନା ଗଡୁକୁି ପଲଖ ଓ 
ପଦଖ କପିରି ତାୋ ଉର୍ତ୍ର ମିଳୁ ଅଛ?ି 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ଦନି – ୫ 
 

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା:- 

 

*Romans 5:6-11 

*ପରାମୀୟ ୫:୬-୧୧ 

 

୧)ତୁପମ କପିରି ଶକି୍ତେୀନ ଥିଲ ପଯପବ ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ମତୁୃୟ ପେପଲ? 

୨)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ର ଅତୁଲୟ ପପ୍ରମ କୁ ପକଉଁ ଜନିଷି ପ୍ରମାଣିତ କପର? 

 

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



*ତତିସ ୩:୩-୮/ ତତିସ ୨:୧୧-୧୪ 

 

୧)ଆମର ପୁରାତନ ଜୀବନ ବଷିୟପର କାେିଁକ ିଆମକୁ ମପନ ପକାଇବା 
ଦରକାର? 

୨)ପରପମଶବରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ନମିପନ୍ତ ତୁପମ କଣ କର? 

୩)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାକୁ ତୁପମ କପିରି ପ୍ରତକିି୍ରୟା କରିବା ଉ ତି୍? 

୪)ତୁପମ କପିରି ଆତ୍ମା ସଂପଯାଗ ଓ ଉର୍ତ୍ମ କାଯଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାେ କରି 
ପାରିବ ତାୋ ବବିରଣ କର? 

 

* 1 Corinthians 15:9-10/1 Timothy 1:7-12 

* ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୫:୯-୧୦/ପ୍ରଥମ ତମିଥି ୧:୭-୧୨ 

 

୧)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ,ି ପାଉଲ କପିର ିନଜିର କୃତଜ୍ଞତା କୁ ପଦଖାଇପଲ? 

 

ପ୍ରୟାଗ:- 

ତୁପମ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ନମିପନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ୩ ଟ ିବଷିୟପର କୃତଜ୍ଞତା ପର 
ପଲଖ। 



 

 

 

 

ଦନି -୬ 

 

ରଖିବା ଅତ ିଉର୍ତ୍ମ:- 

 

*2 Kings 7:3-11 

*୨ୟ ରାଜବଳ ି୭:୩-୧୧ 

 

୧)ତୁମ ବାପି୍ତଷମ ପୂବଣରୁ ତୁପମ କପିରି ଏେ ି୪ ଜଣ କୁଷ୍ଠ ପରାଗୀ ମାନଙ୍କ ଭଳ ି
କ୍ଷୁଧା ଓ ଆଶେୀତ ଥିଲ? 

୨)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜୟ କପିରି ଅପଟ? ଏୋ କଣ ଅସରନ୍ତ ିପଭାଜ ିପରି? 

୩)(ପଦ:୯) ଶଷିୟ ଭାପବ କପିରି କାଯଣୟକାରୀ ଅପଟ? ତୁମ ଠାପର କଣ ପସ 
ପ୍ରକାର ମନଭାବ ଅଛ?ି 



 

*Romans 10:1-4, 14:21 

*ପରାମିୟ ୧୦:୧-୪/୧୪-୨୧ 

 

୧) ପାଉଲ ନଜି ଆତ୍ମା େଜ ିଯାଇଥିବା କୁ ପନଇ ଅନୁଭବ କପଲ ତୁପମ କଣ 
ପସେପିରି ଅନୁଭବ କର? 

୨)ଈଶ୍ୱର ପ୍ର ାର କରିବା ପାଇଁ କାୋକୁ ପଠାଇପଲ? 

୩)ସମସ୍ତ ପଲାକ ସୁସମା ାରକୁ ଗ୍ରେଣ କରିପବ କ?ି କାେିଁକ?ି 

୪)ତୁପମ ପଯଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତକିି୍ରୟା ପାଓ ନା କାେିଁକ?ି ପ୍ର ୁର କରିବା କାେିଁକ ି
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଟ? 

 

*Psalm 116:1-14 

*ଗିତସଂେତିା ୧୧୬:୧-୧୪ 

 

୧)ତୁମ ପ୍ରତ ିପୋଇଥିବା,ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ର ଉର୍ତ୍ମ କାଯଣୟ ଗୁଡକୁି ତୁପମ କପିର ି
ପଦୟ କରିପାରିବ? 

 



ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଆଜ ିଈଭାଞି୍ଜଲିଜ୍ ପର ନଜି ପାଇଁ ଏକ ବଶି୍ୱାସ ର ଲକ୍ଷୟ ସ୍ଥାପନ କର। 
ଉଦାସତାକୁ ନା ପବାଲି କୁେ। 

ଦନି – ୭ 
 

ପରପମଶବରଙ୍କ ପରିବାର:- 

 

*Mark 3:31-33 

*ମାକଣ ୩:୩୧-୩୩ 

 

୧) ଯୀଶୁଙୁ୍କ କାେିଁକ ିତାଙ୍କର ଆତ୍ମକି ପରିବାର ଓ ଜାଗତକି ପରିବାର ମଧ୍ୟପର 
ପଗାଟକୁି ବାଛବିାକୁ ପଡଥିିଲା? 

୨)ତୁପମ କାୋସେ ନକିଟବର୍ତ୍ଣୀ ଅଛ? ପକଉଁଟ ିକୁ ତୁମକୁ ବାଛବିାକୁ 
ପେବ?ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲାକ ପ୍ରକୃତପର ତୁମର ପରିବାର କ?ି 

 

* 1 Peter 1:22 



* ୧ମ ପିତର ୧:୨୨ 

 

୧)ଆନ୍ତରିକ ପପ୍ରମ କଣ? ଗଭୀର େୃଦୟପର ତୁପମ କପିରି ପପ୍ରମ କରି 
ପାରିବ? 

୨)ଏୋ ପୂବଣରୁ ତୁପମ ଏପତ ମାତ୍ରା ପର କାୋକୁ ପପ୍ରମ କରି 
ଅଛ?ଶଷିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମର ପପ୍ରମ କପିରି ବଢବିା ଦରକାର? 

 

* 2 Corinthians 5:16-17 

* ୨ୟ କରନ୍ଥିୟ ୫:୧୬-୧୭ 

 

୧)ୟା ପୂବଣରୁ ତୁପମ ପଲାକମାନଙୁ୍କ ପକଉଁ ଦୃଷି୍ଟପକାଣରୁ ପଦଖୁଥିଲ? 

୨)ପଲାକମାନଙୁ୍କ ପଦଖିବା ଦୃଷି୍ଟପକାଣୁ କୁ କପିରି ତୁମକୁ ବଦଳବିା ଦରକାର? 
ନଦି୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବପର? 

 

*1 Timothy 5:1-12 

*୧ମ ତମିଥି ୫:୧-୧୨ 

 



୧)ତୁମ ଜୀବନପର ଆତ୍ମକି ପିତା,ମାତା,ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ପୋଇ 
ପାରିପବ,ବପିଶଷ କରି ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀ ପଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ପୂବଣରୁ ପଯଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କ ସେତି ସମୟ ଅତବିାେତି 
କରିନାୋନ୍ତ,ିପସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସେତି ସମୟ ଅତବିାେତି କର। 

୧)ବୟକି୍ତ_________ ତାରିଖ__________ 

୨)ବୟକି୍ତ_________ ତାରିଖ__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ଦନି – ୮ 
 

ମେମିାର ଆଶା:- 

 

*1 Corinthians 15:19 

*୧ମ କରନ୍ଥୀୟ ୧୫:୧୯ 

 

୧)ତୁମର ଖ୍ରୀଷି୍ଟଅଙ୍କ ଠାପର ଥିବା ଆଶା କାେିଁକ ିଜାଗତକି ଜୀବନର 
ସୀମାବାୋପର ଯିବା ଦରକାର? 

୨)ଯଦ ିଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାେିଁ, ପତପବ ସବୁ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ପଲାକ କାେିଁକ ିଦୟା 
ପଦଖାଇବା ଦରକାର? 

 

*1 Corinthians 15:42-58 

*୧ମ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୫:୪୨-୫୮ 



 

୧)ଏଠାପର ପାଉଲ ପକଉଁ ରେସୟ କେ ିଅଛନ୍ତ?ି(ପଦ:୫୫) 

୨)ମତୁୃୟକୁ ଆପମ ସାଧାରଣତଃ କାେିଁକ ିଭୟ କରି ଥାଉ? ଏବଂ କାେିଁକ ିନ 
କରିବା ଉ ତି୍? 

୩)ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପମ କାେିଁକ ିକାଯଣୟ କରିବା ଉ ତି୍? ପଯପବ ଆପମ ପୂର୍ଣ୍ଣ 
ଭାବପର ପଦଇଥାଉ ପତପବ କଣ ପେଇଥାଏ? 

 

*Colossians 3:1-4 

*କଲସୀୟ ୩:୧-୪ 

 

୧)ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେତି ତୁପମ ପକପବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବତି ପୋଇଥିଲ? 

୨)ବର୍ତ୍ଣମାନ ଠାରୁ ତୁପମ ପକଉଁ ବଷିୟପର  ନି୍ତା କରିବା ଉ ତି୍? 

୩)ପକଉଁ ବଷିୟପର ଅଧିକା  ନି୍ତା ପେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉ ତି୍? 

 

ପ୍ରୟାଗ:- 

କ୍ଷଣିକ ନମିପନ୍ତ ଭାବନୁ୍ତ।ସବଗଣ କପିରି ପୋଇଥାଇପାପର? ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପଯ 
ତୁମକୁ ଯିବାର ସୁପଯାଗ ପଦଇ ଅଛନ୍ତ ିଏୋ ପକପବ 



ପେଁ ଭୂଳନୁ୍ତ ନାେିଁ। 

ଦନି – ୯ 
 

ଅପନକ ପ୍ରକାର ର ପରୀକ୍ଷା:- 

 

*James 1:2-8 

*ଯାକୁବ ୧:୨-୮ 

 

୧)ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ପଦଇ ଯିବାକୁ ପଦଇ ଥାନ୍ତ।ି 

୨)ପରୀକ୍ଷା ପଦଇ ଯିବାପର ତୁମର ମନଭାବ କପିରି ରେବିା ଉ ତି୍? 

୩)ବର୍ତ୍ଣମାନ ତୁମ ଜୀବନପର ପରୀକ୍ଷା ଗଡୁକି କଣ? 

 

*James 1:2-8 

*ଯାକୁବ ୧:୧୨-୧୫ 

 

୧)ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡକି ତୁପମ କପିରି ସାମନା କରିପାରିବ? 



୨)ପ୍ରପଲାଭନ ପକଉଁ ଠାରୁ ଆସି ଥାଏ? ତୁମକୁ ପକଉଁ ବଷିୟଟ ିପ୍ରପଲାଭିତ 
କପର? 

୩)ତୁମ ପ୍ରପଲାଭନ ବଷିୟପର ତୁପମ କଣ କଥା େୁଅ?ବପିଶଷକରି ଅନୟ 
ଶଷିୟ ମାନଙ୍କ ସେତି। 

 

*1 Peter 1:3-9 

*୧ମ ପିତର ୧:୩-୯ 

 

୧)ପରୀକ୍ଷା ସମୟପର ଆପମ୍ଭମାପନ କାେିଁକ ିଆନନ୍ଦତି ପେବା ଉ ତି୍? 

୨)ତୁମର ବଶି୍ୱାସ ପ୍ରକୃତ କ ିନାେିଁ ତାୋ ତୁପମ କପିରି ଜାଣି ପାରିବ? 

୩)ଏମିତ ିକଛି ିପରୀକ୍ଷା ଗୁଡକି ପଲଖ ଯାୋ ତୁମ ଜୀବନପର ଆସି 
ପାପର।(ଆଥକି,ସମ୍ପକଣ,ତାଡନା ଇତୟାଦ)ିଆଗାମୀ ଦନିର ପରୀକ୍ଷା ନମିପନ୍ତ 
ତୁପମ କପିରି ଆଜ ିେିଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ପୋଇ ପାରବି? 

 

ପ୍ରୟାଗ:- 

ତୁପମ ସମୁଖୀନ କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡକି ବଷିୟପର ଅନୟ ଏକ ଶଷିୟଙ୍କ 
ସେତି ଆପଲା ନା କର। 



ଶଷିୟ________ 

ଆପଲା ତି ପରୀକ୍ଷା__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୧୦ 
 

ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଥଣନା କରିବା:- 

 

*Mark 1:32-39 

*ମାକଣ ୧:୩୨-୩୯ 

 

୧)ପ୍ରାଥଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପକଉଁ ବଳଦିାନ ପଦବାକୁ 
ପଡଥିିଲା?ତାଙ୍କର ପୂବଣ ଦନି ବଷିୟପର ଭାବନୁ୍ତ।ପ୍ରାଥଣନା ନ କରିବା ପାଇଁ 
ଯୀଶୁ ପକଉଁ ବାୋନା କରି ପାରିଥାପନ୍ତ? 

୨)ତୁପମ ପକପତପବପଳ ପ୍ରାଥଣନା କରିବା ଆବଶୟକ ମପନକର? ତୁପମ 
ପକପବ ପ୍ରାଥଣନା ନ କରିବା ପାଇଁ ବାୋନା କର? 

୩) ଗତ ୧୦ ଦନି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମରି ପ୍ରାଥଣନା ସମୟ ପକମତି ିଅଛ?ି 

 

*Hebrews 5:7-10 

*ଏବ୍ର ି୫:୭-୧୦ 



 

୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥଣନା ଜୀବନ କ ିପ୍ରକାର ଥିଲା? 

୨)କୃଶକୁ ଯିବା ଛଡା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାବେ ପେବା ନମିପନ୍ତ କଣ କଷ୍ଟ 
ପୋଇପାରିଥାନ୍ତ?ି 

୩)ପଗାପଟ ଶଷିୟ ଭାବପର ତୁମକୁ ପକଉଁ କାଯଣୟ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ 
ପୋଇଅଛ?ି 

୪)ତୁପମ ଆଜ୍ଞାବେ େୁଅ ଭାବ,ିତୁପମ ପକପବ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚ ସବରପର ଓ 
ଲପଟାପକାପର ସାୋଯୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥଣନା କରି ଅଛ? 

୫)ଜୀବନର ପକଉଁ ପରିସି୍ଥତ ିବଷିୟପର ତୁପମ ଅଧିକ ପ୍ରାଥଣନା କରିବା 
ଉ ତି୍?ଏୋର ଏକ ନଦି୍ଧିଷ୍ଟ ତାଲିକା କର। 

 

ପ୍ରୟାଗ:- 

ତୁପମ ପଲଖିଥିବା ପ୍ରାଥଣନା ବଷିୟପର ପ୍ରାଥଣନା କରି ଆଜ ିଦନିଟ ିସମୟ 
ଅତବିାେତି କର।ତୁମ ପ୍ରାଥଣନାପର ନଦିି୍ଧଷ୍ଟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟରୁେ।ସତପର ପଯପରି ତୁପମ 
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପଦଖୁ ଅଛ ଭାବ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରପର  ପ୍ରାଥଣନା କରିବା ପାଇଁ ପ ଷ୍ଟା କର। 
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଏେ ିସବୁ ବଷିୟପର  କୁେ ଓ ପକଉଁଟ ିଓ କାେିଁକ ିଏେ ିବଷିୟ କଠନି 
ଅପଟ। 



ଦନି – ୧୧ 

 

ସତୟକୁ ଧରି ରେବିା:- 

 

*2 Timothy 2:4-19 

୧)କଛି ିବାକୟକୁ ପନଇ କଛି ିପଲାକ କାେିଁକ ିଝଗଡା କରନ୍ତ ିଓ ନଜିର ଧାରଣା 
କୁ  ାରିଆପଡ ପ୍ରକାଶତି କରନ୍ତ?ିତୁପମ ପକପବ ଝଗଡା କରି ଅଛ? ତୁପମ 
କଣ ଏେ ିବଷିୟପର ଅନୟ ଶଷିୟଙ୍କ ସେତି ଆପଲା ନା କରି ଅଛ? 

୨)ନଜିକୁ ଅନୁପମାଦତି କମଣକର୍ତ୍ଣା ଭାପବ ବପିବ ତି କରିବା ପାଇଁ ତୁପମ କଣ 
ନଜିକୁ ତାଲିମ ପଦଇ ଅଛ? 

୩)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକୟ ବଷିୟପର ତୁପମ ପକପବ ପକଉଁ ଆପଲା ନା ପର 
ରାଗିଧରି ପୋଇଅଛ କ ିକମିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଯାୋକ ିମୂଲୟେୀନ ଓ ୋନକିାରକ 
ଥିଲା? 

୪)ତୁପମ କପିରି ଈଶ୍ୱର ବେିୀନ ଆଳାପକୁ ଆପଡଇ ପାରିବ? 

 

*1 Timoty 1:18-20 

୧)ତୁପମ କପିରି ଏକ ଉର୍ତ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ ିପାରିବ? 



୨)ଜପଣ ଶଷିୟ କପିର ିନଜିର ବଶି୍ୱାସ କୁ ଧ୍ଵଂସ କରି ପାପର? 

୩)େମିନଅିସ୍ କୁ (୨ୟ ତମିଥୀ ୨:୧୭-୧୮) ଓ ଆପଲକ୍ସ ଜାଣ୍ଡରଙୁ୍କ(୨ୟ 
ତମିଥୀ ୪:୧୪-୧୫) ମପନ ପକାନୁ୍ତ। 

୪)ବଶି୍ୱାସ ଠାରୁ ଯିଏ ବମିୁଡ େୁଏ,ତାୋର ପରବର୍ତ୍ଣୀ ଫଳାଫଳ କଣ 
ପୋଇଥାଏ? 

୫)ପସମାପନ କପିରି ଅନୟକୁ କ୍ଷତ ିପାେୁଞ୍ଚାଇବା କୁ ପ ଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତ?ି 

 

*1 Timothy 4:15-16 

୧)ତୁପମ କଣ ତୁମ ଜୀବନ ଓ ବାକୟକୁ ପ୍ରତଦିନି ପରଖୀ ପଦଖୁ ଅଛ।ପଗାପଟ 
ଶଷିୟ ଭାବପର ବାଇବାଲ୍ କୁ ବୁଝବିାକୁ? 

୨)ତୁମଠାପର କଛି ିଅଲଗା ଜନିଷି କଏି  ହି୍ନ ିଅଛନ୍ତ?ି 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ତୁମର ମାଗଣଦଶଣକ ସେତି ଆପଲା ନା କର ଯାୋ ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ବାକୟ 
ବଷିୟପର କଛି ିବୁଝପିାରୁ ନାେଁ। 

 

 



ଦନି – ୧୨ 
 

ଉର୍ତ୍ମ କାଯଣୟ କରିବା:- 

 

*Ephesians 2:10 

୧) ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନ୍ତ?ି 

୨)ତୁପମ ପକଉଁ ସବୁ ଉର୍ତ୍ମ କାଯଣୟ କରିପାରିବ ତାୋର ଏକ ତାଲିକା କର। 

 

*1 Peter 4:8-11 

୧)ଆମର ଅପନକ ପାପକୁ କପିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପପ୍ରମ ଏଡାଇବା କ ିଲୁ ାଇ 
ପଦବା? 

୨)ତୁପମ କଣ ଅନୟ ଶଷିୟ ମାନଙୁ୍କ ଅତପିଥୟ ପଦଇ ଆଶୁ ଅଛ କ?ି 

୩)ଏେ ିଠାପର ତୁପମ କପିରି ଉନ୍ନତ ିକରପିାରିବ? 

୪)ଅନୟକୁ ପଦବା ଈଶ୍ୱର ଏୋ ତୁମଠାରୁ  ାେଁାନ୍ତ,ିତୁପମ ଏୋ ବଷିୟପର କଣ 
ଭାବୁ ଅଛ? 

 



*Galatians 6:9-10 

୧) ଆପମ କାୋକୁ ସାୋଯୟ କରୁ ପବାଲି ଈଶ୍ୱର  ାୋନ୍ତ?ି 

୨)ତୁମ ପସବା କାଯଣୟର ଶଷିୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାୋର ଅତ ିଆବଶୟକ 
ଅଛ,ିଯାୋକୁ ବର୍ତ୍ଣମାନ ସାୋଯୟ ଦରକାର? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ତୁପମ ଯଦ ିପଦଖୁଅଛ ପଯ ତୁପମ ଆବଶୟକ ତାକୁ ଗ୍ରେଣ କରିପାରିବ ପତପବ 
ଏୋକୁ ଏେ ିସପ୍ତାେପର କର। ତୁପମ ଯଦ ିଜାଣି ନାେ ପଯ ତୁପମ କପିରି 
ସାୋଯୟ କରିପାରିବ ପ ାର, ମପନ ପକାଅ,ଆପମ୍ଭମାପନ ପରସ୍ପରକୁ 
ଦରକାରୀ ପୋଇଥାଉ। ଆପମ୍ଭମାପନ ପରବିାରକୁ ପୁରଣ କରିଥିବା 
ଆବଶୟକତାକୁ। 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୧୩ 
 

ପସବା କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚତି ପୋଇ ଅଛୁ :- 

 

*Matthew 25:31-46 

୧)ପଶଷ ଦନି ପର ତୁପମ ପକଉଁ ବଷିୟ ପାଇଁ ବ ିରିତ ପେବ? 

୨)(ପଦ ୩୫-୩୬) ପର ବରି୍ଣ୍ତ ପକଉଁ ଛଅ ଟ ିଜନିଷି ତୁପମ ପୂବଣ ଦନି 
ଗୁଡକିପର କରିଅଛ? 

୩)ପଯପତପବପଳ ଆପମ ଅଭାବ ଗ୍ରସ୍ଥ ପଲାକଙୁ୍କ ଏଡାଇ ପଦଉ,ପତପବ 
ପ୍ରକୃତପର ଆପମ କାୋକୁ ଏଡାଇ ପଦଉ? 

 

*Deuteronomy 15:7-10 

୧)କଠନି େୃଦୟ ପେବା କମିବା ଶକ୍ତମନ ପେବା ମାପନ କଣ ବୁଝ? 

୨) ତୁମଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ପକଉଁ ପ୍ରକାର ପଦବା ଆଶା କରନ୍ତ?ି 

୩)ତୁମ  ତୁପାଶଣବପର ଥିବା ପଲାକମାନଙ୍କ କଏି ଓ ପସମାନଙୁ୍କ କପିରି ତୁପମ 
ସାୋଯୟ କରିବ? 



 

*Matthew 10:40-42 

୧) ଏମିତ ିପକଉଁ ପଛାଟ ଉଦାରଭାବ କାଯଣୟ ଗୁଡକି ଅଛ ିଯାୋ ଈଶ୍ୱର 
ପକପବ ଭୁଲନ୍ତ ିନାେିଁ? 

୨)ତୁମଠାପର ଅଳ୍ପ ଥିପଲ ମଧ୍ୟ ତୁପମ କପିରି ଏକ ଅଭାବଙୁି୍କ ସାୋଯୟ 
କରିପାରିବ? 

 

*James 1:27 

୧)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟପର ପକଉଁଠ ିସତୟ ଧମଣ ଅପଟ? 

୨)ଈଶ୍ୱର କାୋ ନମିପନ୍ତ ବପିଶଷ  ନି୍ତା କରନ୍ତ?ି 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଆଜ ିତୁପମ କାୋକୁ ସାୋଯୟ କରିପାରିବ? ଏୋ କର ଏବଂ ଅନୟ ଶଷିୟ 
ମାନଙ୍କ ସେ ପଯାଜନା କର ପଯପରି ଏେ ିସପ୍ତାେପର ଅଭାବୀଙୁ୍କ ସାୋଯୟ 
କରିବ। 

 

 



ଦନି – ୧୪ 
 

ନୂତନ ସୃଷି୍ଟ:- 

 

*2 Corinthians 5:17 

୧)ତୁମ ଜୀବନପର ପୁରୁଣା ଅଂଶ ଗୁଡକି କଣ ଓ ପସଗୁଡକି ତୁପମ ବର୍ତ୍ଣମାନ 
ଛାଡ ିପଦଇ ଅଛ? 

୨)ନୂତନ ଜନିଷି ଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ତୁପମ ପକଉଁଟ ିକୁ ନଜି ଜୀବନପର ଆପଣାଇ 
ବାକୁ ଯାଉଅଛ? 

 

*Mark 2:21-22 

୧)ତୁମକୁ କପିରି ନୂତନ ପେବା ଦରକାର? 

୨)ନୂତନ ଅଭୟାସ ଗୁଡକି ଆପଣାଇ ଓ େୃଦୟପର ପରିବର୍ତ୍ଣନ ପୋବା 
ମଧ୍ୟପର ପାଥଣକୟ କଣ? 

୩)ତୁପମ ପକଉଁ ପାତ୍ର ଅତ, ନୂତନ ପାତ୍ର ନା ପୁରାତନ ପାତ୍ର? 

 



*Romans 12:2 

୧)ତୁମ ଜୀବନର ସାଂସାରିକ ଭାବନା ଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ କଛି ିଉଦାେରଣ ଗୁଡକି 
କଣ ଅପଟ ପଲଖ? 

୨)ତୁମରି ଭାବନାକୁ କପିରି ତୁପମ ପରିବର୍ତ୍ଣନ କରିପାରିବ? 

 

*Ephesians 4:17-5:2 

୧) ପରପମଶ୍ୱର ତୁମର ପୁରାତନ ଜୀବନ ଓ ଭାବନା ବଷିୟପର କପିରି 
ବବିରଣୀ କରି ଅଛନ୍ତ?ି 

୨)ତୁମକୁ କପିରି ପେବା ନମିପନ୍ତ ସୃଷି୍ଟ କରାଯାଇ ଥିଲା? ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା 
ପେବା ଟା କାେିଁକ ିଅତ ିଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଣ ଅପଟ? 

୩)ପେେ ଓ ପପ୍ରମ ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିାମାପନ କଣ ଅପଟ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ତୁମ ଜୀବନପର ସାଂସାରିକ ମନ ଭାବ ଓ ଅଭୟାସ ଗୁଡକିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 
ତୁମ ମାଗଣ ଦଶଣକ କୁ କମିବା ଅନୟ ଶଷିୟ ମାନଙୁ୍କ ପ ାରନୁ୍ତ? 

 

 



ଦନି – ୧୫ 
 

ସବଗଣ ର ଆଶା:- 

 

*Revelation 20:11-15 

୧) ବ ିାର ଦନିଟ ିକପିରି ପୋଇପାପର ଟପିକ ଅନୁମାନ କରି ପଦଖନୁ୍ତ? 
ପସଠାପର କଏି ରେଥିିପବ? 

୨)ସମସ୍ତପଲାକ କପିରି ଅନୁଭବ କରୁଥିପବ? 

 

*Revelation 2:1-8 

୧)ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କନୟା କଏି? 

୨)ସବଗଣ ବଷିୟପର ଉପେଖ କର। 

୩)(ପଦ:୮) ଅନୁସାପର ନଜିକୁ ପରଖି ପଦଖ କ ିତୁମ ଜୀବନପର ଏେ ିପାପ 
ଗୁଡକି ଅଛ ିକ?ି 

 

*Revelation 22:1-6 



୧) ଅନୟ ପକଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସବଗଣ ପର ପେବ? 

୨) ପରପମଶ୍ୱର କାେିଁକ ିଏେ ିବାକୟ ସତୟ ଓ ଭରଷା ପଯାଗୟ ପବାଲି 
ଜଣାଇବା ପାଇଁ  ାେଁାନ୍ତ?ି 

 

*Revelation 22:14-15 

୧) ଏେ ିପାପ ଗୁଡକି କଣ ତୁମ ଜୀବନପର ଅଛ ିକ?ି 

 

ପ୍ରୟାଗ:- 

ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଗଣପର ପକଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପଦଇଛନ୍ତ,ିପସଗୁଡକି ବଷିୟପର ପ୍ରାଥଣନା 
କର? ଯଦ ିତୁମ ଜୀବନପର ଏମିତ ିକଛି ିପାପ ଅଛ ିଯାୋ ତୁପମ ସବୀକାର ଓ 
ପରିବର୍ତ୍ଣନ ପେବାକୁ ଦରକାର ପତପବ ଏୋ ଆଜ ିେିଁ କର। 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୧୬ 
 

ବଞ୍ଚାଇବା ନମିପନ୍ତ ବଞ୍ଚତି ପୋଇ ଅଛୁ:- 

 

*1 Peter 2:9-10 

୧)ରାଜକୀୟ ଧମଣ ଯାଜକୟିତ୍ୱ କେପିଲ କଣ ବୁଝ? 

୨)ତୁପମ ପକଉଁ ସମବାଦଟକୁି ପରପି୍ରକାଶ କରିବା ଉ ତି୍? 

୩)ତୁପମ କଣ ପ୍ରକୃତପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଅଛ ନା ପକବଳ ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
ପେଉଅଛ? 

 

*2 Corinthians 5:14-21 

୧) ତୁପମ ନଜି ପାଇଁ ବଞୁ୍ଚ ଅଛ ନା ଯୀଶଙୁ୍କ ପାଇଁ ଏୋକୁ ତୁପମ କପିରି 
କେପିାରିବ? 

୨)ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ରାଜଦୂତ ପେବା ମାପନ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତ?ି 

୩)ତୁପମ ପଯଉଁ ପ୍ରକାର ପର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାପର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ଅଛ ପସଥିପର 
କଣ ଆନନ୍ଦ ପୋଇପାରିପବ କ?ି 



୪)ପଲାକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା/ଆପରି୍ତ୍ କରିବା ମାପନ କଣ? 

୫)େଜଯିାଇ ଥିବା ଆତ୍ମା ଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମର ମନଭାବ କପିରି ପେବା ଉ ତି୍? 

 

* Acts 17:16-34 

୧) ପାଉଲ କାେିଁକ ିଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତ?ି 

୨)ତୁମ ନଗରପର ଏମିତ ିପକଉଁ ଦୃଶୟ ଅଛ ିଯାୋ ପାଇଁ ତୁପମ ଦୁଃଖ ପୋବା 
ଉ ତି୍? 

୩)ପାଉଲ ପକଉଁଠାପର ତାଙ୍କର ବଶିବାସ କୁ ପ୍ରକାଶ କପଲ? 

୪)ଏସ୍ଥାଇକମାନଙ୍କ ଧାମିକତବକ ପନଇ ପାଉଲ କାେିଁକ ିତାଙ୍କର ପଦାଷାପରାପ 
ଜନକ ସମବାଦ ପ୍ର ାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପଲ? 

୫)ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ର ାର ତୁମକୁ ପକଉଁ ବଷିୟ ଶକି୍ଷା ପଦଉଅଛ?ି 

 

ପ୍ରୟାଗ:- 

ଏେ ିଅଧ୍ୟୟନରୁ ସୁସମା ାର ବଷିୟପର ଆଜ ିଆପଣ ଶଖିିଥିବା ଅତ ିକମପର 
4 ଟ ିଜନିଷି ପଲଖନୁ୍ତ |  ଏେ ିଜନିଷିଗୁଡକି ସେତି ଆପଣଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ 
ଅଂଶୀଦାର କରନୁ୍ତ | 



ଦନି – ୧୭ 

 

ବଭି୍ରାନ୍ତ କମିବା ଉତ୍ସଗଣୀକୃତ:- 

 

*Luke 10:38-42 

୧) ମାଥଣା କାେିଁକ ିବବି୍ରତ ଥିପଲ? 

୨)ପସ କପିରି ଅନୁଭବ କରୁଥିପଲ? 

୩)ଏେ ିସପ୍ତାେପର ତୁମକୁ ପକଉଁ ଜନିଷିଟ ିବବି୍ରତ କରିଅଛ?ି 

୪)ତୁପମ ମରିୟମ ବା ମାଥଣା ପରି ଅଟ? 

୫) ମରିୟମ ପକଉଁ ବଷିୟଟ ିବାଛ ିପନପଲ? 

୬)ଏୋ କପିରି ଉର୍ତ୍ମ ବଷିୟ ଥିଲା? 

 

*Luke 8:24 

୧) ପରାଧ ପୋଇଯିବା ମାପନ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତ?ି 

୨)ଏୋର ଫଳାଫଳ କଣ ଅପଟ? 

୩)ଅଧିକ ବଢବିା ଠାରୁ ତୁମକୁ କଣ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ କରୁଅଛ?ି 



ପଯପରି  ନି୍ତା, ଟଙ୍କା, ବୟବସାୟୀ,ଖୁସ ିଇତୟାଦ?ି 

 

*Luke 12:35-40 

୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପମ୍ଭ ମାପନ କାେିଁକ ିସଜାଗ ଓ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରେବିା ଜରୁରୀ 
ଅପଟ? 

୨)ପଯପତପବପଳ ଆପମ୍ଭମାପନ ଉପଦଶ୍ୱରୁ ବବି୍ରତ ପୋଇ ଅନୟ କାଯଣୟ 
ଗୁଡକି କରିଥାଉ ପତପବ ଯୀଶ ୁକପିରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତ?ି 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଯଦ ିଆପଣ ବଭି୍ରାନ୍ତ ପୋଇଛନ୍ତ ିକମିବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତ,ି ପତପବ ପ୍ରତଦିନି 
ଏକ ବୟକି୍ତଗତ କାଯଣୟସୂ ୀ ପଲଖିବାକୁ ପ ଷ୍ଟା କରନୁ୍ତ |  ଅନୟ ଜପଣ ଶଷିୟ 
ଆପଣଙୁ୍କ ସାୋଯୟ କରନୁ୍ତ | 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୧୮ 

 

ଅନୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶଖିିବା:- 

 

*Matthew 18:1-4 

୧)ପକଉଁ ପ୍ରକାର େୃଦୟ ଆମଠାପର ରେୁ ପବାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା? 

୨)ପିଲାମାନଙ୍କର ପକଉଁ ଗୁଣ ଆମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆବଶୟକ? 

 

*Thessalonians 5:12-14 

୧)ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାପର ତୁମ ଉପପର କଏି ଅଛନ୍ତ?ି 

୨)ବୟସ କମିବା ଶକି୍ଷା ସେତି ଏୋର କଛି ିସମ୍ପକଣ ଅଛ ିକ?ି 

୩)କଛି ିଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନଙ୍କ ନାମ ପଲଖନୁ୍ତ ପଯଉଁମାପନ କଠନି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତ,ି 
ଏକ ଭଲ ଉଦାେରଣ ସୃଷି୍ଟ କରନ୍ତ ିଏବଂ ଆପଣଙୁ୍କ ଉପପଦଶ ଦଅିନ୍ତ ି| 

୪)ଆପଣ ପସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶଣନ କରୁଛନ୍ତ ିକ?ି 

୫)ପକଉଁ ପ୍ରକାରର ଶଷିୟମାପନ ବପିଶଷ ସାୋଯୟ ଆବଶୟକ କରନ୍ତ ି(ପଦ 
୧୪) 



୬)ଏେ ିଅସୁବଧିା ଗୁଡକି ନମିପନ୍ତ ତୁପମ କଣ ସମସୟା ପଦଇ ଆସୁଅଛ କ?ି 

 

*Psalm 119:99-100 

୧)ଆମକୁ ପ୍ରକୃତପର ପକଉଁ ଜନିଷିଟ ିପୂଣଣାବକିସିତ ଓ ବୁଝବିା ଶକି୍ତଦଏି? 

୨)ଆମ ସମାଜ ଯାୋ ଭାବୁଅଛ ିତାୋର ବପିରୀତ କପିରି? 

(ପଦ : ୧୦୦) ଅପଟ? 

୩)ପଯପବ ତୁମକୁ ଶକି୍ଷା ଦଆିଯାଉଛ ିତୁମର ମନଭାବ କପିରି ପୋଵା 
ଦରକାର? ସୁଙ୍ଖଳା ଓ ଅନୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠକି୍ ପେବା ବଷିୟପର ତୁମଠାରୁ 
ପଛାଟ ପଲାକ ପଯପବ ଶକି୍ଷା ପଦଇଥାଏ? 

 

*1 Timothy 4:11-12 

୧)ପ୍ରଭୁ ଯୁବ ପନତାଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଆଶା କରନ୍ତ?ି 

 

*Psalm 32:8-10 

୧)ତୁପମ କପିରି ପ ାଡା କମିବା ଖ ର ପରି ପୋଇପାରିବ ନାେିଁ? 

 



ପ୍ରପୟାଗ:- 

ତୁପମ ଯଦ ିଯୁବା ଶଷିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶଖିିବା ବନ୍ଦକରି ପଦଇଅଛ,ଏୋଠାରୁ 
ମନପରିବର୍ତ୍ଣନ କର ଓ ପସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶନ ପ ାର ପବାଲି କୁେ,ତୁପମ ଯଦ ି
ନପିଜ ଯୁବା ଶଷିୟ ପତପବ ଅନୟମାନଙ୍କ ଠାପର ଉଦାେରଣ େୁଅ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୧୯ 
 

ଶକି୍ତଶାଳୀ ପ୍ରାଥଣନା:- 

 

*1 Chronicles 17:15-22 

୧) ଦାଉଦ ଇଶବରଙ୍କ ନକିଟପର ପ୍ରାଥଣନା କଲାପବପଳ ପସ କ’ଣ ଅନୁଭବ 
କରୁଥିପଲ?  କାେିଁକ?ି 

୨)ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କପିରି ପଯାଗୟ, ସମ୍ମାନ ଓ ଆଶୀବଣାଦ ସେ ବୟବୋର କରି 
ଅଛନ୍ତ?ି 

୩)ଇଶବର କପିରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଶୀବଣାଦ କପଲ? 

୪)ପସ ଆଜ ିନଜି ପଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଆେୁରି ବଡ କାଯଣୟ କପିରି କରିଛନ୍ତ?ି 

୫)ଏେ ିପ୍ରାଥଣନା ଇଶବରଙ୍କ ପ୍ରତ ିପକଉଁ ମପନାଭାବ ଦଶଣାଏ? 

 

* Genesis 24:10-27 

୧)ଆପଣ କାେିଁକ ିଭାବୁଛନ୍ତ ିପ୍ରଭୁ ଏେ ିପ୍ରାଥଣନାକୁ ଏପତ ଶୀଘ୍ର ଉର୍ତ୍ର 
ପଦଇଛନ୍ତ?ି 



୨)ପସବକର ପ୍ରାଥଣନା ସରଳ ଥିଲା, କନୁି୍ତ ତାଙ୍କର ବେୁତ ବଶି୍ୱାସ ଥିଲା | 
ଆପଣ କପିରି କେପିାରିପବ? 

୩)ଉର୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥଣନାପର ପସବକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତକିି୍ରୟା କ’ଣ ଥିଲା? 

୪)ପ୍ରପତୟକ ଉର୍ତ୍ର ପ୍ରାଥଣନା ପାଇଁ ତୁପମ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ପଦବାକୁ ମପନ 
ରଖିଛ କ?ି 

 

*James 5:15-18 

୧)ପ୍ରାଥଣନା କ’ଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କପର? 

୨)ଆପଣ ଉତ୍ସାେର ସେତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ସେତି ପ୍ରାଥଣନା କରନ୍ତ ିକ?ି 

୩)ତୁପମ ବେୁତ ବଶି୍ୱାସ ସେତି ପ୍ରାଥଣନା କର କ?ି  ଆପଣ ଏେ ିସପ୍ତାେପର 
ଧାମିକ ପୋଇଛନ୍ତ ିକ?ି 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଆଜ ିତୁମର ପ୍ରାଥଣନାକୁ ଅତ ିନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କର |  ବଶି୍ୱାସ ଓ କୃତଜ୍ଞତା  ସେତି 
ପ୍ରାଥଣନା କର। 

 

 



ଦନି – ୨୦ 
 

ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପଲାଭିତ:- 

 

*Psalm 73:1-14 

୧)ପଲଖକ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖପର ଥିବା ଧନୀ, ଅଣସଂରକି୍ଷତ ପଲାକଙୁ୍କ 
ପଦଖିବାପବପଳ କ’ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିପଲ? 

୨)ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୟାୟ କାେିଁକ ିଲାଗିଲା? 

୩)ତୁପମ ଦୁନଆିର ପଲାକମାନଙୁ୍କ କପିରି େସିାତ୍ମକ କରିଅଛ? 

୪)ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ପେବା ପରଠାରୁ ଆପଣ ଏୋ ସେତି ସଂ ଷଣ କରିଛନ୍ତ ିକ?ି  
ଆପଣ ଏୋ ବଷିୟପର କଥାବାର୍ତ୍ଣା କରିଛନ୍ତ ିକ?ି 

 

*Psalm 73:15-22 

୧)ପସ ପସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତମି ଭାଗୟ ବଷିୟପର କ’ଣ ଅନୁଭବ କପଲ? 

୨)“ଭଲ ଜୀବନ” କପିରି ସ୍ୱପନ ପରି, ଯାୋ ବ ିାର ଦନି ପଶଷ ପେବ? 

୩)ପଯପତପବପଳ ପସ ଇଷଣା କରୁଥିପଲ ପଲଖକ କ’ଣ ଭାବୁଥିପଲ? 



 

*Psalm 73:23-28 

୧)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପକଣ ବଷିୟପର ପଲଖକ କ’ଣ ଅନୁଭବ କପଲ? 

୨)ପଦ ୨୫,୨୬ କୁ ମପନରଖ | 

 

*1 John 2:15-17 

୧)ଦୁନଆିର ପକଉଁ ଜନିଷିକୁ ତୁପମ  ଣୃା କରିବା ଉ ତି୍? 

୨)ପକଉଁ ସାଂସାରିକ ଜନିଷିଗୁଡକି ତୁମକୁ ଆକଷିତ କରୁଛ?ି 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଦୁନଆି ବଷିୟପର ତୁମର ଭାବନା ବଷିୟପର ତୁମର ଶଷିୟ ସେତି କଥାବାର୍ତ୍ଣା 
କର |  ଆପଣ ପକଉଁ ପ୍ରପଲାଭନ ପଦଖାଉଛନ୍ତ?ି  ଆଜ ିପସମାନଙ୍କ 
ବଷିୟପର ପ୍ରାଥଣନା କର | 

 

 

 



ଦନି – ୨୧ 
 

ନଯିଣୟାତନାପର ଆନନ୍ଦ କର:- 

 

*Matthew 5:10-11 

୧)ଆମକୁ ନଯିଣୟାତନାପର କ’ଣ ଆନନ୍ଦତି କରିବା ଉ ତି୍? 

୨)ପଲାକମାପନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପେତୁ ତୁମକୁ ଅପମାନତି କରିଛନ୍ତ ିକ ିମନ୍ଦ କଥା 
କେଛିନ୍ତ?ି 

୩)ଆପଣ କପିରି ଅନୁଭବ କପଲ? 

୪)ଏେପିରି ଆଉ କାୋକୁ ବୟବୋର କରାଯାଇଛ?ି 

 

*John 15:18-23 

୧)ଆମକୁ କପିରି ବୟବୋର କରାଯିବ ଆଶା କରିବା ଉ ତି୍? 

୨)ଜଗତ ଆମକୁ କାେିଁକ ି ଣୃା କପର? 

୩)ପଯପତପବପଳ ପଲାକମାପନ ଆମକୁ ଶଷିୟ ପେବା ପଦଖନ୍ତ,ି 
ପସପତପବପଳ ପଲାକମାପନ ନଜିକୁ ପଦାଷୀ ମପନ କରନ୍ତ ି| 



 

*Acts 4:13-22 

୧)କ’ଣ ପିତର ଏବଂ ପଯାେନଙୁ୍କ ଏପତ ସାେସୀ କପଲ? 

୨)ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ପଦବା, କେବିା କମିବା ଉପାସନା କରିବାକୁ ପକେ ି
ଅଟକାଇବାକୁ ପ ଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତ ିକ?ି 

୩)ଆପଣ କପିରି ପ୍ରତକିି୍ରୟା କରିଛନ୍ତ?ି 

 

*Acts 5:17-29 

୧)ଯୀଶୁ ଇଷଣା ପେତୁ ନଯିଣୟାତତି ପେପଲ। 

 

*Mark 15:10 

୨)ଆମକୁ କାେିଁକ ିନଯିଣୟାତନା ଦଆିଯିବ କମିବା ଅପବାଦ କରାଯିବ? 

୩)କାୋଦ୍ୱାରା? 

୪)ପଯପତପବପଳ ପସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁୋଗଲା ପପ୍ରରିତମାନଙ୍କର 
ଉର୍ତ୍ର କ’ଣ ଥିଲା? 

 



*Acts 5:40-42 

୧)ପପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ କ’ଣ ଖୁସି କଲା? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ପଦ ୪୨ ଆଜ ିଏବଂ ପ୍ରପତୟକ ଦନି ତୁମର ବଷିୟବସୁ୍ତ ପେଉ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୨୨ 
 

ପଦବା ଓ ବଞ୍ଚବିା:- 

 

*John 13:1-17 

୧)ଯୀଶୁ କପିରି ନଜି ପପ୍ରମର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ପରମିାଣ ପଦଖାଇପଲ? 

୨)ପସ ନଜି ଶଷିୟମାନଙୁ୍କ କ’ଣ ଶଖିାଇବାକୁ ପ ଷ୍ଟା କରୁଥିପଲ? 

୩)ଆପମ କପିରି ପଦ ୧୭ କୁ ମାନବିା? 

୪)ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଉଦାେରଣ ଦଅି | 

 

*Acts 9:36-42 

୧)କାେିଁକ ିପଡାକଣସ୍ ଙୁ୍କ ସମପସ୍ତ ଏପତ ଭଲ ପାଉଥିପଲ? 

୨)ତାଙ୍କର ବପିଶଷ ବନୁ୍ଧ କଏି? 

୩)ଆପଣ ଭାବୁଥିପବ ପସ ପସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପତ କଛି ିକପଲ କାେିଁକ?ି 

୪)ଯଦ ିତୁପମ ଆଜ ିମରିବ, ପତପବ ତୁମକୁ କ’ଣ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରିପବ? 

୫)ଆପମ ଡକଣାସ୍ ଜୀବନରୁ କ’ଣ ଶଖିିବା? 



 

*Philippians 2:19-24 

୧)ତୀମଥିଙୁ୍କ ଅନୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଭିନ୍ନ କଲା? 

୨)ଅନୟମାନଙ୍କ କଲୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆଗ୍ରେ କ’ଣ ପଦଖାଏ? 

୩)ତୁପମ କପିରି ତୀମଥିଙ୍କ ପର ିଅଧିକ ପୋଇପାରିବ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଅନୟ ଜପଣ ଶଷିୟଙୁ୍କ ପଦଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବୟବୋରିକ ଉପାୟ ବଷିୟପର 
 ନି୍ତା କର ଯାୋକୁ ତୁପମ ପ୍ରକୃତପର ଯତ୍ନବାନ |  ଆଜ ିକର | 

 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୨୩ 
 

ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା:- 

 

*Psalm 32:1-7 

୧)ପଯପତପବପଳ ଆପମ ନଜି ପାପକୁ ଲୁ ାଉ ଆଉ ପାପ ସବୀକାର କରୁ 
ନାେଁୁ , ଆପମ କପିରି ଅନୁଭବ କରୁ? 

୨)ତୁମର ବାପି୍ତସ୍ମ ପରଠାରୁ ତୁପମ ଏେପିରି ଅନୁଭବ କରିଛ କ?ି  ପକୌଣସି 
ପାପ ଅଛ ିଯାୋକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତ?ି 

 

*Proverbs 28:13 

୧)ଆପମ ଇଶବରଙ୍କଠାରୁ ଆମର ପାପ ଲୁ ାଇ ପାରିବା କ?ି 

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 କାେିଁକ ିମୂଖଣତା? 

 

*Psalm 66:18-19 

୧)ଯଦ ିଆପମ ପାପକୁ ଲୁ ାଇବା କମିବା ସମ୍ମାନ କରିବା ପତପବ ଆଉ କ’ଣ 
ପେବ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ପକୌଣସି ପାପ, ମପନାଭାବ, କାଯଣୟ,  ନି୍ତାଧାରା ବଷିୟପର  ନି୍ତା କରିବାକୁ 
କଛି ିସମୟ ନଅି – ଯାୋ ତୁମକୁ ଅସୁବଧିାପର ପକାଉଛ ିକାରଣ ତୁପମ 
ପସୟାର କରିନାେଁ | 

 

ପସଗୁଡକୁି ପଲଖ ଏବଂ ନଶିି୍ଚତ କର ପଯ ତୁପମ ଆଜ ିବ ିପସମାନଙ୍କ 
ବଷିୟପର କଥାବାର୍ତ୍ଣା କର! 

 

 

 



ଦନି – ୨୪ 

 

*Mark 3:20-21 

୧)ଆପଣ କାେିଁକ ିଭାବୁଛନ୍ତ ିଯୀଶୁଙ୍କ ପରବିାର ତାଙ୍କ ଉପପର ଦୁଃଖିତ 
ପେପଲ? 

୨)ତୁମ ପରିବାରର ପକେ ିତୁମକୁ ଇଶବରଙ୍କ ପସବା କରିବାପର ଅଟକାଇବାକୁ 
ପ ଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତ ିକାରଣ ପସମାପନ ଭାବନ୍ତ ିତୁପମ ନଜିକୁ ଆ ାତ କରୁଛ? 

୩)ଯଦ ିଯୀଶୁ ପସମାନଙ୍କ ସେ ସେମତ ପୋଇଥାପନ୍ତ ପତପବ କ’ଣ 
ପୋଇଥାନ୍ତା? 

 

*John 7:1-9 

୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ନଜି ଭାଇ ତାଙ୍କ ବଷିୟପର କ’ଣ ଭାବପିଲ? 

୨)ଯୀଶୁ କାେିଁକ ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଯାୋ  ାେଁୁଥିପଲ ତାୋ କପଲ ନାେିଁ? 

 

*Matthew 10:37-39 



୧)ଆପମ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଅପପକ୍ଷା ଆମ ପରିବାରକୁ “ଭଲ” 
କରିପାରିବା ଉପାୟର କଛି ିଉଦାେରଣ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର  

୨)ଯଦ ିପକେ ିତୁମ ଜୀବନକୁ ପଦପଖ, କଏି କେବି ତୁପମ ଅଧିକ କାୋକୁ 
ଭଲ ପାଅ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଜପଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଶଷିୟ ସେତି ପରିବାରର ଆଶା ବଷିୟପର ଆପଣ ଅନୁଭବ 
କରୁଥିବା ପରିବାର ର  ାପ ବଷିୟପର ଆପଲା ନା କରନୁ୍ତ |  ଆପଣ କଛି ି
ପରିବର୍ତ୍ଣନ କରିବାକୁ ଆବଶୟକ କରନ୍ତ ିକି? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୨୫ 
 

ପଖାଲା ପେବା:- 

 

*John 15:15 

୧)ଯୀଶୁ ନଜି ଶଷିୟମାନଙ୍କ ସେତି କ’ଣ ଅଂଶୀଦାର କପଲ? 

୨)ତୁପମ ଅନୟ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏେ ିପ୍ରକାରର ବନୁ୍ଧ କ?ି 

୩)ପସମାପନ ତୁମ ଜୀବନ ବଷିୟପର ପ୍ରକୃତପର ଜାଣନ୍ତ ିକ?ି 

 

*2 Corinthians 6:11-13 

୧) ପଖାଲା ଭାବପର କଥାପେବା ର ଅଥଣ କ’ଣ? 

୨)ତୁପମ ଅନୟମାନଙ୍କ ସେ ତୁମର େୃଦୟ ପଖାଲୁଛ କ?ି 

୩)ପକଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଅଛ ିଯାୋ ତୁପମ କାୋକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାେଁ? 

 

*Proverbs 20:5 



୧)ତୁପମ ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଖପର ପଖାଲା ପେଇ ଶଷିୟ ମାପନ ତୁମକୁ ପଯପରି 
ଶକି୍ଷା ପଦଇପାରିପବ ସାୋଯୟ କରୁଛ କ ିକମିବା ଅପନକ ପ୍ରଶନ ପ ାରି ତୁମକୁ 
“ଟାଣିବାକୁ” ପଡୁଛ ିକ?ି 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଆଜ ିକଛି ିସମୟ ବତିାନୁ୍ତ କଛି ିଭାବନା / ପଯାଜନା / ଗୁପ୍ତ ପାପ ଯାୋ 
ଆପଣ ଅଂଶୀଦାର କରିନାେଁାନ୍ତ ି|  ଏେ ିସପ୍ତାେପର ଅନୟ ଜପଣ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନଙ୍କ 
ସେ ଆପଲା ନା କରନୁ୍ତ |  ପଖାଲା ରୁେ! 

 

ଗତ 10 ଦନି ପୂବଣାପଲା ନ କରନୁ୍ତ |  ଆପଣ ଏେ ିଜୀବନଗୁଡକି ଆପଣଙ୍କ 
ଜୀବନପର ପ୍ରପୟାଗ କରୁଛନ୍ତ ିକ?ି  ଆପଣ କ’ଣ ପଖାଲିବା ଆବଶୟକ 
କରନ୍ତ?ି  ଆଜ ିଅନୟ ଏକ ଅନୁଶାସନ ସେତି ସମୟ ପସଟ୍ କରନୁ୍ତ | 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୨୬ 
 

ସପନ୍ଦେ ସେତି ମୁକାବଲିା କରିବା:- 

 

*Matthew 11:1-6 

୧)ବାପି୍ତଜକ ପଯାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟପର ଯାୋ ଜାଣିଥିପଲ, ତୁପମ କାେିଁକ ି
ଭାବୁଛ ପସ ସପନ୍ଦେ ଆରମ୍ଭ କପଲ? 

୨)ତାଙ୍କ ସପନ୍ଦେର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ  ପଯାେନ କଣ କପଲ? 

୩)ସପନ୍ଦେ ଆପଣଙ୍କ ମନପର ପ୍ରପବଶ କଲାପବପଳ ତୁପମ କ’ଣ କରିବା 
ଉ ତି୍? 

 

*Matthew 18:16-17 

୧)ଏୋ ଆପଣଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯଣୟ କପର କ?ି  ପଢନୁ୍ତ ଏବଂ ପଦଖନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର 
ସପନ୍ଦେୀ ଶଷିୟମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କରିବାକୁ କେଥିିପଲ | 

 

*1 Corinthians 15:11-14 



୧)କରିନ୍ଥପର ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନମାପନ କ’ଣ ସପନ୍ଦେ କରୁଥିପଲ?  ପସମାପନ 
ପ୍ରଥପମ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିପଲ, କନୁି୍ତ ପପର ପକପତକ ସପନ୍ଦେ କରିବାକୁ 
ଲାଗିପଲ? 

୨)ବଶି୍ୱାସ କରିବା ପପର ତୁପମ ପକଉଁ ଶକି୍ଷା ବଷିୟପର ସପନ୍ଦେ କରିଛ? 

 

*Luke 24:36-45 

୧)ଆପଣ କଣ ଭାବୁ ନ୍ତ ିସପନ୍ଦେ ପକଉଁଠୁ ଆପସ? 

୨)ଯୀଶୁ ପସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ ପାଇବାପର କପିରି ସାୋଯୟ କପଲ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ସଂପକ୍ଷପପର ପଲଖ, ତୁପମ କପିରି ପଖାଲାପଖାଲି, ଇଶବରଙ୍କ ବାକୟ, ପ୍ରାଥଣନା 
ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ସପନ୍ଦେକୁ ଦୂର କରିପାରିବ | 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୨୭ 
 

ବଶି୍ୱସ୍ତ ପେବାକୁ ଶଖିିବା:- 

 

*1 Corinthians 13:4-7 

୧)ପପ୍ରମ ଶବ୍ଦ ବଦଳପର ତୁମର ନାମ ବଦଳାଇ ଏେ ିପପଜ୍ ପଲଖ |  
ବର୍ତ୍ଣମାନ ତୁମର କଛି ିନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସମ୍ପକଣ ବଷିୟପର  ନି୍ତା କରି ପୁନବଣାର ଏୋକୁ 
ପଢ। 

୨)ଆପଣ ନଜି ବଷିୟପର କ’ଣ ପଦଖୁଛନ୍ତ ିଯାୋ ପରିବର୍ତ୍ଣନ ପେବା 
ଆବଶୟକ? 

 

*Ephesians 4:29 

୧)ପକଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତକିାରକ? 

୨)ତୁପମ କଣ ପକୌ କଥାବାର୍ତ୍ଣାପର ଜଡତି ଯାୋ ଅପମାନଜନକ, ନନି୍ଦା କମିବା 
ପରିୋସ କୁ ଦଶଣାଇ ଥାଏ? 

 



*1 Thessalonians 5:12-15 

୧)ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଉପପର କଏି ଅଛନ୍ତ?ି 

୨)ପସମାପନ କପିରି ରେନ୍ତ ିତାୋ ଉପପର ଏୋ ଆଧାରିତ କ?ି 

୩)ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନମାନଙ୍କ କଛି ିନାମ ପଲଖ, ପଯଉଁମାପନ ତୁମ ମଧ୍ୟପର କଠନି 
ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତ ି|  ଆପଣ ପସମାନଙୁ୍କ େୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତ ିକ?ି 

୪)ଦୁବଣଳ କମିବା ଶଖିିବାକୁ ଧୀର ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମର ମପନାଭାବ 
କ’ଣ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ତୁପମ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ପନାଟ୍ ପଲଖ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ 
ଉପପର ତୁମ ଉପପର ଅଛନ୍ତ ିଏବଂ ଧଯଣୟର ଉତ୍ସାେ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା 
ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପଲଖ | 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୨୮ 
 

ବବିାଦୀୟ ବଷିୟଗୁଡକି:- 

 

*Romans 14:1-8 

୧)ଆଜ ିଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ପକପତକ ବବିାଦୀୟ ବଷିୟ କ’ଣ?  
(ପପାଷାକ, ସଙ୍ଗୀତପର ସ୍ୱାଦ, ଖାଦୟ ଏବଂ ପାନୀୟ) 

 

*Romans 14:16-23 

୧) ଈଶ୍ୱର ପକଉଁ ଜନିଷିକୁ ପନଇ ଅଧିକ  ନି୍ତା କରନ୍ତ?ି 

୨)ତୁପମ କଣ ଏମିତ ିକଛି ିକରୁଅଛ ଯାୋ ଅନୟ ପାଇଁ ବଶି୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ 
ଏକ ବାଧକ ପୋଇଅଛ?ି 

୩)ପଦ ୨୩ ର ଅଥଣ କ’ଣ? 

୪)ଆପଣ ବର୍ତ୍ଣମାନ ଜୀବନଯାପନ ବଷିୟପର ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତ ିକ?ି 

 

*1 Timothy 2:9-10 



 

*1 Peter 3:3 

୧)କଣ ନାରୀ ମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାପର ସୁନ୍ଦର କପର? 

୨)ନଜି ଶବ୍ଦପର, ତୁପମ ଯାୋ ଭାବୁଛ  ଏେ ିଅନୁପଛଦ୍ ପର ପପାଷାକ ଏବଂ 
ଧାମିକତା ବଷିୟପର କଣ ଶକି୍ଷା ପଦଉଛ ିତାୋ ପଲଖ। 

 

*Matthew 11:18-19 

୧)ପଲାକମାପନ କାେିଁକ ିଯୀଶୁ ଏବଂ ବାପି୍ତଜକ ପଯାେନଙୁ୍କ ସମାପଲା ନା 
କପଲ? 

୨)ତୁପମ ଭାବୁଛ କାେିଁକ ିପସମାପନ ଏପତ ଭିନ୍ନ ଥିପଲ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ 
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରୁଥିପଲ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଠକି୍ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ବଷିୟପର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶନ ଅଛ ି
କ?ି  ଜପଣ ପରପିକ୍ୱ ଶଷିୟଙ୍କଠାରୁ ପଖାଜ, ଏେ ିଜନିଷିଗଡୁକି ବବିାଦୀୟ 
ବଷିୟ ଏବଂ ତୁମର ନଷି୍ପରି୍ତ୍ପର ଆସ | 

 



ଦନି – ୨୯ 
 

ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତ:ି- 

 

*2 Peter 3:3-14 

୧)ପକପତକ ପଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଣନ ପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ କାେିଁକ ିପରିୋସ 
କରନ୍ତ?ି 

୨)ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦନି କପିରି ପେବ? 

୩)ତୁପମ କଣ ଯୀଶୁ ସପତ ପଯପରି ଆଜ ିଆଶପିବ ପବାଲି ଜୀବନ ବଞୁ୍ଚ ଅଛ 
କ?ି 

 

*1 Thessalonians 4:13-18 

ଏେ ିଅନୁପଛଦ୍ ୨ ପିତର ୩: ୭,୧୦ ସେତି ତୁଳନା କରନୁ୍ତ |  
୧)ପଯଉଁମାପନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଭଟବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନୁେଁନ୍ତ ିପସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକୌଣସ ି
“ଦ୍ୱତିୀୟ ସୁପଯାଗ” ରେବି କ?ି 

୨)ଏେ ିଦନି କାେିଁକ ି“ରାତପିର ପ ାର” ପରି ପେବ? 



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

 

*2 Timothy 4:6-8 

୧)ବ ିାର ଦନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୁ୍ମଖପର ପାଉଲ କପିରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତ?ି 

୨)ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚବିା କାେିଁକ ିଭଲ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳ,ି ପଦୌଡକୁ ପଶଷ କରିବା 
ଏବଂ ବଶି୍ୱାସ ରଖିବା ପରି? 

୩)ପଶଷ ପଯଣୟନ୍ତ ଏେ ିଉପାୟ ପେବା ପାଇଁ କ ିପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଆବଶୟକ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ପ୍ରପତୟକ ଦନି ବଞ୍ଚନୁ୍ତ ପଯପରି ଏୋ ଆପଣଙ୍କର ପଶଷ! 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – 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)ନଜି ଶବ୍ଦପର ପଦ ୨ କୁ ବୟାଖୟା କର |  ପଯପତପବପଳ ଆପମ ଏୋର 
ବପିରୀତ କାଯଣୟ କରିବା ପସପତପବପଳ କ’ଣ େୁଏ? 

୨)ଏକତା ରଖିବା ପାଇଁ କାେିଁକ ିପ୍ରାଣପପଣ ପ ଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଅପଟ? 

 

*Philippians 2:1-5 

୧)ଆତ୍ମା ଏବଂ ଉପର୍ଦ୍ଦଶୟପର ଏକ ପେବାର ଅଥଣ କ’ଣ? 

୨)ତୁପମ ନଜି ଅପପକ୍ଷା ଅନୟମାନଙୁ୍କ କପିରି ଭଲ ଭାବ ିପାରିବ? 



୩)ତୁମର ନଜି ବୟତୀତ କାୋର ଆଗ୍ରେ ପଖାଜୁଛ?  ଯୀଶୁଙ୍କ ମପନାଭାବ 
କ’ଣ?  ତୁମର ସମାନ କ?ି 

 

*Matthew 18:15-17, Matthew 5:23-24 

୧)ପରସ୍ପର ସେତି ବବିାଦ ଏବଂ ମତପଭଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁ କପିରି 
କୁେନ୍ତ?ି 

୨)ପ୍ରଥପମ କାୋ ପାଖକୁ ଯିବା ଉ ତି୍? 

୩) ଚ୍ଚଣପର ଏପରି ପକେ ିଅଛନ୍ତ ିକ ିଯାୋଙ୍କ ସେତି ତୁପମ ଯାଇ ଏକ 
ସମସୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶୟକ? 

 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଆଜ ିତୁମର ସମ୍ପକଣ ବଷିୟପର  ନି୍ତା କର | ତୁମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ 
ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସେତି ଏକ ପୋଇ ରେବିା ପାଇଁ ପ୍ରାଥଣନା କର ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ପରି ତୁପମ ଭଲ ପାଉ ନ ଥିବା ପଲାକଙ୍କ ସେତି ସମୟ ଅତବିାେତି କର | 

 

 



ଦନି – ୩୧ 
 

ନରିାଶା ସେତି କାରବାର କର:- 

 

ଭବଷିୟ ଦ୍ ବକ୍ତା ଏଲିୟ ଇଶବରଙ୍କଠାରୁ କଛି ିମୋନ୍ ବଜିୟ ଲାଭ କରିଥିପଲ |  
ତାଙ୍କର ସପଚ୍ଚାଟ ପ୍ରାଥଣନା ପେତୁ ୪୫୦ ମିଥୟା ଭବଷିୟ ଦ୍ ବକ୍ତାଙ୍କ ବନିାଶ 
ଏବଂ ୩ ବଷଣ ପପର ପ୍ରଥମ ବଷଣା | 

 

*James 5:17-18 

କନୁି୍ତ ତା’ପପର ପସ ଭୟଭୀତ ପୋଇ ନରିାଶ ପେପଲ। 

 

*1 Kings 19:1-8 

୧)ଏଲିୟ କାେିଁକ ିଅତୟଧିକ ମାତ୍ରାପର ଅନୁଭବ କପଲ? 

୨)ଏମିତ ିକଛି ିଜନିଷି ଅଛ ିକ’ଣ ଯାୋ ତୁମକୁ ଛାଡବିା ଭଳ ିଅନୁଭବ କରିଛ?ି 
ୋର ମାନବିାକୁ 



୩)ପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଶାରୀରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବପର କପିର ି
ଉତ୍ସାେତି କପଲ? 

୪)ପଯପତପବପଳ ଆପଣ ଉଦାସ ମନ  ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତ ି
ପସପତପବପଳ ଆପଣ ସାଧାରଣତ କ’ଣ କରନ୍ତ?ି 

୫)ଆଗାମୀ ସମୟପର ପଯପତପବପଳ ଆପଣ ନରିାଶ ପେବାକୁ ପ୍ରପଲାଭିତ 
ପେପବ, ପତପବ ଆପଣ ଉପରୁ ଲିଖିତ ୩ ଟ ିଶକି୍ଷା କପିରି ପ୍ରପୟାଗ 
କରିପାରିପବ? 

 

*1 Kings 19:19-21 

୧)ତୁପମ ଭାବୁଛ ପଯ ଏଲିୟଙୁ୍କ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ପରି ଜପଣ ବନୁ୍ଧ ଏବଂ ଶଷିୟ 
ଦଆିଯିବା କପିରି ଅନୁଭବ କଲା?  ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇବା ପୂବଣରୁ 
ଏଲିୟ ପୁନବଣାର “କାଯଣୟପର” ନପେବା ପଯଣୟନ୍ତ ଇଶବର କାେିଁକ ିଅପପକ୍ଷା 
କପଲ? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଆଜ ିଆପଣ କପିରି ନରିାଶାର ମୁକାବଲିା କରୁଛନ୍ତ?ି  ଆପଣ ଯାୋ ଶଖିିପଲ 
ତାୋ ଅନୟ କାୋ ସେତି ଅଂଶୀଦାର କରନୁ୍ତ | 



ଦନି – ୩୨ 

 

ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି  ାଲିବା ନଜି ଜୀବନପର:- 

 

*1 John 2:5-6 

୧)ଗତ କଛି ିଦନି ମଧ୍ୟପର ପୁନବଣାର  ନି୍ତା କରନୁ୍ତ | ତୁପମ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି 
 ାଲୁଛ କ?ି 

 

*Mark 1:21-28 

୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ଷା ପଦବା ବଷିୟପର କ’ଣ ଅଲଗା ଥିଲା? 

୨)ଆପଣ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର ସେତି ଶକି୍ଷା ପଦଉଛନ୍ତ ିକ?ି 

 

*Mark 1:29-34 

୧)ତୁପମ କଣ ଭାବୁଛ ପଯ ଯୀଶୁ ପସେ ିରାତପିର ପକପତ ରାତ ିପଯଣୟନ୍ତ କାମ 
କରିଥିପଲ? 

୨)ଆପଣ ଭାବୁଥିପବ ପସ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତ ିକ?ି 



୩)ପସ କାେିଁକ ିଏପତ ପରିଶ୍ରମ କପଲ? 

୪)ତୁପମ କଣ ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଜିକୁ ପଠଲିବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ବଷିୟପର ଜପଣଇବା ପାଇଁ? 

 

*Mark 1:35 

୧)ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ପଯ ଯୀଶୁ ପରଦନି ପକପତ ଶୀଘ୍ର ଉଠପିଲ?  ପସ କାେିଁକ ି
କପଲ? 

୨)ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଥଣନା କରିବାର ଆବଶୟକତା ତୁପମ ପକପତ ଅନୁଭବ 
କରୁଛ? 

 

*Mark 2:13-17 

୧)ଯୀଶୁ ପକଉଁ ପ୍ରକାରର ପଲାକମାନଙ୍କ ସେତି ବନୁ୍ଧତା କପଲ?  କାେିଁକ?ି 

୨)ଆପଣ ପାପୀ ଏବଂ ବଯିାତୟିଙ୍କ ସେତି କପିରି ବୟବୋର କରନ୍ତ?ି 

୩)ସୁସମା ାର ବାଣି୍ଟବାକୁ ଆପଣ ନୂତନ ବନୁ୍ଧ ସୃଷି୍ଟ କରୁଛନ୍ତ ିକ?ି 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 



ଆଜରି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଦୁଇଟ ିଜନିଷି ପଲଖନୁ୍ତ ଯାୋକୁ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ କରିପାରିପବ | ପସଗୁଡକି କର! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୩୩ 
 

ତାରା ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପେବା:- 

 

*Philippians 2:14-16 

୧)ଆପମ କପିରି ଅନୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି“ଜୀବନ୍ତ ବାକୟ କୁ” ଧରି ରଖି ଅଛୁ? 

୨)ଆମ ଆଖପାଖପର ଥିବା ପଲାକଙୁ୍କ ପଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ ିପ୍ରକାର 
ଉଦାେରଣ ଦରକାର? 

୩)ତୁପମ ପକଉଁ ବଷିୟକୁ ପନଇ ବଳିମବପର କ’ଣ ଅଭିପଯାଗ କରିଛ କମିବା 
ଯୁକି୍ତ କରିଛ? ତୁପମ କପିରି ପରିବର୍ତ୍ଣନ କରିପାରିବ? 

 

*1 Corinthians 9:19-23 

୧)ଆପଣ କପିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାସ ପୋଇପାରିପବ?  (ଉଦାେରଣ ଦଅି) 

୨)ପସମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚାଇବାପର ସାୋଯୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନର 
ପଲାକମାନଙ୍କ ସେତି ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କଛି ିଉପାୟ କ’ଣ? 

 



*Psalm 126:6 

୧)ଶଷିୟ କରିବାକୁ ବାୋରକୁ ଯିବାପବପଳ ଆପମ କାେିଁକ ି“କାନ୍ଦବିା” ଉ ତି୍? 

୨)ପଯଉଁମାପନ କରନ୍ତ ିପସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କ’ଣ? 

 

*Daniel 12:3 

୧)ତୁପମ ବୁଦି୍ଧମାନ କ?ି 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଆଜ ିତୁପମ ତୁମର ବଶି୍ୱାସ ବାଣି୍ଟବା ପରି େୃଦୟକୁ ପ୍ରକୃତପର ଭଲପାଉଥିବା 
େୃଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥଣନା କର | 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୩୪ 
 

ସଂପଶାଧନକୁ ଆପଣାଇବା:- 

 

*Galatians 2:11-16 

୧)ପିତରଙ୍କ ପାପ କ’ଣ ଥିଲା? 

୨)ପାଉଲ ତାଙୁ୍କ ସବଣସାଧାରଣ ଗ୍ରେଣପର କାେିଁକ ିସଂପଶାଧନ କପଲ?(1 
Timothy 5:20 , Matthew 18:15) 

 

*2 Corinthians 7:8-13 

୧)ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟମାନଙୁ୍କ କାେିଁକ ିସଂପଶାଧନ କପଲ ଏବଂ  ୟାପଲଞ୍ଜ 
କପଲ? 

୨)ପରପମଶ୍ୱର କପିରି  ାେଁାନ୍ତ ିତୁପମ ସଂପଶାଧନକୁ ଜବାବ 

ଦଅି? 

୩)ତୁମକୁ ପକେ ିବଳିମବପର ସଂପଶାଧନ କରିଛନ୍ତ ିକ?ି 

୪)ତୁପମ କପିରି ପ୍ରତକିି୍ରୟା କଲ? 



୫)ପସମାପନ ତୁମର ପ୍ରତକିି୍ରୟାପର ଉତ୍ସାେତି ପୋଇଥିପଲ କ?ି 

 

*Galatians 6:1-5 

୧)ପରସ୍ପରକୁ ସାୋଯୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପକଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ପେବା 
ଦରକାର? 

୨)ଗବଣ ଆପଣଙୁ୍କ ସଂପଶାଧନରୁ କପିରି ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ? 

୩)ନଜିକୁ ଅନୟମାନଙ୍କ ସେତି ତୁଳନା କରିବା କାେିଁକ ିବପିଦଜନକ? 

 

*Proverbs 15:31-32 

 

*Proverbs 16:18 

୧)ପକଉଁଟ ିଆପଣଙୁ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କପର? 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ତୁପମ କପିରି ସଂପଶାଧନ ପନଉଛ ତୁମ ଶଷିୟଙୁ୍କ ପ ାର?  ତୁପମ ମନ 
ପରିବର୍ତ୍ଣନ କରିବା ଆବଶୟକ କ?ି 



ଦନି – ୩୫ 

 

ନାମର ପଯାଗୟ:- 

 

*1 Peter 4:12-19 

୧)ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପକଉଁ ପ୍ରକାରର ଅପମାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଛିନ୍ତ?ି 

୨)ତୁମର ମପନାଭାବ କ’ଣ ପେବା ଉ ତି୍? 

୩)ପଯପତପବପଳ ତୁପମ ନଯିଣାତତି ପେଉଛ, ତୁପମ ଭାବବିା ଏବଂ କରିବା 
ପାଇଁ ଶୟତାନ କ’ଣ  ାେଁୁଛ?ି 

 

*Hebrews 11:32-40 

୧)ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପର୍ଦ୍ଦଶୟପର ଆପଣ ସିଂେ, ଅଗି୍ନ, ଖଣ୍ଡା, ସନୟ, ନଯିଣାତନା, 
 ାପୁଡା ମାରିବା, କାରାଗାର, ଶକୁିଳ ିକମିବା ଏପରିକ ିବେଷି୍କାରର ସମୁ୍ମଖୀନ 
ପୋଇଛନ୍ତ ିକ?ି 

୨)ଇଶବର ଏେ ିପଲାକମାନଙୁ୍କ କପିରି ସମ୍ମାନ କପଲ? 

 



 

*2 Corinthians 11:23-29 

 

*Romans 8:18 

୧)ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ ିପ୍ରକାର ଜୀବନ ବତିାଇପଲ? 

୨)ପସ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଷିୟପର କପିରି ଅନୁଭବ କପଲ? 

୩)ଆପଣ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ଭାବପର ଆନନ୍ଦତି କମିବା ଅଭିପଯାଗ କରୁଛନ୍ତ ିକ?ି 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଯୀଶୁ କଣ କେପିବ କ ିତୁପମ “ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ” ନାମର ପଯାଗୟ? 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୩୬ 

 

ଆଶା ଓ ଭବଷିୟତ:- 

 

୧)ତୁମର ଭବଷିୟତ ବଷିୟପର  ନି୍ତା କର କ?ି 

୨)ତୁମର ଆଶା କ’ଣ ଏବଂ ତୁମର ଭୟ କ’ଣ? 

 

*Jeremiah 29:11-13 

୧)ପଯଉଁମାପନ ତାଙୁ୍କ େୃଦୟରୁ ପଖାଜନ୍ତ ିପସମାନଙୁ୍କ ଇଶବର କ’ଣ ପ୍ରତଜି୍ଞା 
କରନ୍ତ?ି  ଆପଣ ତାଙୁ୍କ କମିବା ଅନୟ କଛି ିପଖାଜୁଛନ୍ତ ିକ?ି 

 

*Psalm 37:3-4 

୧)ତୁମର େୃଦୟର ଇଚ୍ଛା କ’ଣ? ଇଶବର ପସେସିବୁ ତୁମକୁ ପଦପବ ପବାଲି 
ଆପଣ ବଶି୍ୱାସ କରନ୍ତ ିକ?ି 

 

*Psalm 16:5-8 



୧)ତୁପମ ତୁମର ଜୀବନ ବଷିୟପର ଏେପିରି ଅନୁଭବ କରୁଛ କ?ି  କାେିଁକ?ି 

 

*1 Timothy 6:6-10 

୧)ତୁମକୁ କ’ଣ ବଷିୟବସୁ୍ତ କରିବା ଉ ତି୍? 

୨)ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜନିଷିଗୁଡକିର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନପର କ’ଣ କରିବ? 

୩)ପକେ ିଜପଣ ବଶି୍ୱାସରୁ କପିରି “ଭ୍ରମଣ କପର”? 

୪)ଅନୟ ପକଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିପାପର? 

 

*Romans 8:31-32 

୧)ଇଶବର ତୁମ ପ୍ରତ ିଥିବା ପପ୍ରମକୁ କପିର ିପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତ?ି 

 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଯଦ ିତୁପମ ତୁମର ଜୀବନପର  ନି୍ତା କମିବା ଅସପନ୍ତାଷ ପଦଖୁଛ, ଏୋକୁ 
ବଶି୍ୱାସ ର ଅଭାବ ପବାଲି ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ଇଶବରଙ୍କ ବଶି୍ୱସ୍ତତାକୁ ମପନ 
ପକାଇବା ପାଇଁ ଏେ ିବାକୟ ମଧ୍ୟରୁ ପଗାଟଏିକୁ ସ୍ମରଣ କର | 



ଦନି – ୩୭ 

 

ଦାନର ଅନୁଗ୍ରେ:- 

 

*Luke 21:1-4 

୧)ଏେ ିବଧିବାଙ୍କ ଉଦାେରଣରୁ ଆପଣ କ’ଣ ଶଖିନ୍ତ?ି 

୨)ଅତ ିପବଶୀପର ୪ ଟ ିକାରଣ ବଷିୟପର  ନି୍ତା କର ପଯ ପସ “କଳଙି୍କତ” 
ପୋବା ନମିପନ୍ତ? 

 

*1 Timothy 6:17-19 

୧)ଯଦ ିତୁମର ଟଙ୍କା ଅଛ ିପତପବ ତୁପମ କପିରି ବଞ୍ଚବିା ଉ ତି୍? 

 

*2 Corinthians 9:6-15 

୧)ତୁପମ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉଦାର ଭାବପର ଦାନ କରିବାକୁ ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ପନଇଛ କ?ି 

୨)ଆପଣ ପସେ ିପରିମାଣକୁ ନୟିମିତ ପଦଉଛନ୍ତ ିକ?ି 



୩)ପଯଉଁମାପନ ମୁକ୍ତ ଭାବପର ଦଅିନ୍ତ ିପସମାନଙୁ୍କ ଇଶବର କ’ଣ ପ୍ରତଜି୍ଞା 
କରନ୍ତ?ି 

୪)ତୁମର ଦାନ ଅନୟମାନଙୁ୍କ, ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଏବଂ ନଜିକୁ କପିରି ଲାଭ ଦଏି? 

 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ଯଦ ିତୁପମ ଭାବୁଛ ତୁମର ଆଥକି ଦାନ ଉଦାର କମିବା ବଶି୍ୱସ୍ତ ପୋଇନାେିଁ, 
ପତପବ ତୁପମ କ’ଣ ପଦବ ଏବଂ ଇଶବରଙୁ୍କ ପସେ ିପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ ସମ୍ମାନ ପଦବ 
ତାୋ ସ୍ଥିର କର | 

 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୩୮ 
 

ଯାଓ ଏବଂ ଶଷିୟ ବନାଅ:- 

 

*2 Timothy 2:1-7 

୧)ମାଥିଉ 28: 19-20 ସେତି ପଦ 2 କୁ ତୁଳନା କରନୁ୍ତ | 

 

*Matthew 28:19-20 

୧)ବଶି୍ୱ ପର ସୁସମା ାର ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ “ରଣନୀତ”ି କ’ଣ? 

୨)ଏକ ନଭିଣରପଯାଗୟ ଶଷିୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |  ନଯୁିକ୍ତ ରଖିବା, ସମୟ ରଖିବା, 
ନପିର୍ଦ୍ଦଣଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ପକ୍ଷତ୍ରପର ଆପଣ ବଶି୍ୱାସପଯାଗୟ କ?ି 

୩)ଆପଣ କପିରି  ଜପଣ ପସୈନକି, ଜପଣ ଆଥପଲଟ୍ ଏବଂ କୃଷକର 
ଉଦାେରଣ ଅନୁସରଣ କରିପବ?  ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ େୁଅନୁ୍ତ | 

୪)ଅନୟମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ପଦବା ପାଇଁ ତୀମଥି କମିବା ପାଉଲ ତୁମକୁ ବାଛଥିାପନ୍ତ 
କ?ି  କାେିଁକ?ି 

 



*1 Corinthians 9:24-27 

୧)ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ଜୀବନ କପିରି ପଦୌଡବିା ପରି? 

୨)ଯଦ ିଜପଣ ଆଥପଲଟ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାଲିମ ନ ଦଅିନ୍ତ ିକମିବା “ପିଟନ୍ତ ି
ନାେିଁ” ପତପବ କ’ଣ ପେବ? 

୩)ଯଦ ିତୁପମ ନଜିକୁ ଶଷିୟ ଭାବପର ତାଲିମ ନ ଦଅି ଏବଂ ଅନୁଶାସନ କର 
ନାେିଁ ପତପବ କଣ ପେବ? 

 

  

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ତୁମର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପ୍ରାଥଣନାପର, ତୁମର ସୁସମା ାର ଏବଂ 
ସମୟର ବୟବୋରପର ତୁପମ ଅଧିକ ଶଙୃ୍ଖଳତି ପୋଇପାରିବ ଉପାୟ 
ତାଲିକା କର |  ଏୋକୁ ତୁମର ଶଷିୟ ସେତି ଅଂଶୀଦାର କର | 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୩୯ 
 

ବଶି୍ୱାସ ପେଉଛ ିବଜିୟ:- 

 

*Mark 2:1-12 

୧)ଏେ ିବୟକି୍ତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଦଖିବା ପାଇଁ କାେିଁକ ିଏପତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ? 

୨)ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଦଖିବା ପାଇଁ ପ ଷ୍ଟା ନକରିବା ପାଇଁ ଅତ ିକମପର 3 ଟ ିକାରଣ 
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର? 

୩)ଏେ ିପଲାକ ବଷିୟପର ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ’ଣ ପ୍ରଭାବତି କଲା? 

୪)ତୁପମ କପିରି ତାଙ୍କ ପର ିଅଧିକ ପୋଇପାରିବ? 

 

*Mark 5:21-43 

୧)ଜାୟରସ୍ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ କରୁଥିବା ମେଳିାଙ୍କ ମଧ୍ୟପର କ’ଣ ସମାନତା 
ଥିଲା? 

୨)ଯୀଶୁ ଉଭୟଙୁ୍କ କାେିଁକ ିସାୋଯୟ କପଲ? 



୩)ପଯପତପବପଳ ଆମକୁ ସାୋଯୟ ଦରକାର ପସପତପବପଳ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଉପପର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନଭିଣର କରିବା ଆମ ପାଇଁ କାେିଁକ ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? 

୪)ଇଶବରଙ୍କ ଉପପର ଯପଥଷ୍ଟ ନଭିଣରଶୀଳ ପୋଇନଥିବା କଛି ିଉପାୟ କ’ଣ? 

୫)ଆପଣ ସାୋଯୟ ପାଇଁ ଅନୟ ଉତ୍ସକୁ ଯାଇଛନ୍ତ ିକ?ି 

 

*Mark 6:1-6 

୧)ଏେ ିସ୍ଥାନପର କ’ଣ ଅଲଗା ଥିଲା?  କାେିଁକ?ି 

୨)ଯୀଶୁ ତୁମର ବଶି୍ୱାସ କମିବା ତୁମର ବଶି୍ୱାସର ଅଭାବ ପଦଖି ଆଶ୍ଚଯଣୟ 
ପେପଲ କ?ି  କାେିଁକ?ି 

 

*Hebrews 11:5-6 

୧)ଇଶବରଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବଶି୍ୱାସ କାେିଁକ ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପବାଲି ଆପଣ 
ଭାବୁଛନ୍ତ?ି 

 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 



ତୁମ ଜୀବନପର କଛି ିଜନିଷି ଅଛ ି(କମିବା ଅନୟର) ଯାୋ ପାଇଁ ତୁପମ 
ପ୍ରକୃତପର ଇଶବରଙ୍କ ସାୋଯୟ ଆବଶୟକ କରୁଛ?  ଏକ ପ୍ରାଥଣନା ତାଲିକା 
ରଖ ଏବଂ ପ୍ରାଥଣନା ଜାରି ରଖ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ଦନି – ୪୦ 

 

ଭଲ େୃଦୟ, ଭଲ କାଯଣୟ, ଭଲ ଜନିଷି:- 

 

*Luke 8:15 

୧)ତୁମର ଏେପିରି େୃଦୟ ଅଛ ିକ?ି 

୨)ତୁମର ଜୀବନ ପର କ’ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ? 

 

*Philemon 4-7 

୧)ଫିଲିମନ୍ 3 ଟ ିଜନିଷି କ’ଣ କରିଥପଲ ଯାୋ ଏକ ଭଲ େୃଦୟ 
ପଦଖାଇଲା? 

 

* 2 Peter 1:5-11 

୧)ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ଭାବପର ବଢବିା ପାଇଁ ତୁପମ କ’ଣ କରିବା ଆବଶୟକ? 

୨)ଉର୍ତ୍ମତା,ଦୃ଼େତା, ଭାଇ ାରା ଦୟା ବୟାଖୟା କର। 

୩)ଯଦ ିଆପଣ ବ଼େବିା ବନ୍ଦ କରନ୍ତ ିପତପବ କ’ଣ ପେବ? 



୪)ପଦ ୧୦ ର ଅଥଣ କ’ଣ? 

 

* 3 John 2-6 

୧)ଯଦ ିଭାଇ କମିବା ଭଉଣୀ ତୁମକୁ ପଦଖା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତ,ି ପସମାପନ ତୁମ 
ଜୀବନ ବଷିୟପର କ ିପ୍ରକାର ରିପପାଟଣ ପଦପବ? 

୨)ଆଜ ିପଯଣୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାପର ତୁମର ଜୀବନ ବଷିୟପର ତୁପମ କପିରି 
ଅନୁଭବ କରୁଛ? 

୩)ଆପଣ ବଢୁଛନ୍ତ ିକ?ି 

୪)ପକଉଁ ପକ୍ଷତ୍ରପର ଆପଣ ସାୋଯୟ ଆବଶୟକ କରନ୍ତ?ି 

 

 

ପ୍ରପୟାଗ:- 

ବର୍ତ୍ଣମାନ ତୁପମ ତୁମର ୪୦ ଦନିର ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛ, ତୁପମ 
ପରବର୍ତ୍ଣୀ ସମୟପର କଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ ଏକ ପଯାଜନା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କର |  ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଥିବା ପଲାକଙ୍କ ସେତି ଏେ ି
ପନାଟ୍ ଗୁଡକି ଅଂଶୀଦାର କରନୁ୍ତ | ଏବଂ ବଢନୁ୍ତ! 

 


