
Seeking God:- 
ଇ�ର�ୁ େଖାଜବିା 
 

  ଖ   
 

 
1)Matthew 7:7 
*ମା�ଉ ୭:୭ 
 

ଉେ�ଶ�: ଇଶ�ର� ସହତି ସ�କ� �ାପନ 
କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ ଆବଶ�କ ତାହା �� 
କରିବାକୁ ଇଶ�ର�ୁ େ ାଜବିା ବଷିୟେର
ଏକ ଅ�ୟନ |



2)Matthew 7:13-14 
*ମା�ଉ ୭:୧୩-୧୪ 
->ବାଇବଲର ଏକ ମହାନ �ତ�ିା 
ମ�ରୁ େଗାଟଏି: ଯିଏ େଖାେଜ େସ 
ପାଏ!  ଏ�ସହ, ବାଇବଲେର ଏକ ବଡ଼ 
େଚତାବନୀ: େକବଳ ଅ� କଛି ିପାଇେବ 
|  ଯଦ ିେକବଳ ଅ� େଲାକ ଈ�ର�ୁ 
େଖାଜ�,ି େତେବ �କୃତେର େକେତଜଣ 
ତା�ୁ େଖାଜ�?ି 
 
3)Luke 13:22-30 



*ଲୁକ ୧୩:୨୨-୩୦ 
->ହଁ, େକବଳ ଅ� େଲାକ ବ�ତି 
େହେବ;  େତଣୁ, େଖାଜବିାକୁ ସମ� 
େଚ�ା କର |  େଯଉଁମାେନ େକବଳ 
“େଚ�ା” କର�,ି େସମାେନ ଇଶ�ର� 
ରାଜ�ରୁ �ତ�ାଖ�ାନ �ାରା ଜଗି ରହେିବ 
|  ତା�ୁ େଖାଜବିା ପାଇଁ ତୁେମ କପିରି 
ସମ� �ୟାସ କରିପାରିବ? 
 
4)Matthew 6:25-33 
*ମା�ଉ ୬:୨୫-୩୩ 



->ଜୀବନର କଛି ିଚ�ିା ବା ଆବଶ�କତା 
କ’ଣ ଯାହା ତୁମକୁ �ଥମ �ାଥମିକତା 
ଭାବେର ଈ�ର�ୁ େଖାଜବିାେର ବ�ିା� 
କରିପାରିବ? ଇଶ�ର� ରାଜ� ଏବଂ 
ଧାମ�କତାକୁ ତୁମର ସେବ�ା� �ାଥମିକତା 
େଦବା ପାଇଁ ତୁେମ େକଉଁ ପରିବ��ନ 
କରିବା ଉଚ�ି? 
 
5)Hebrews 11:6 
*ଏ�ୀ ୧୧:୬ 



->େଯଉଁମାେନ ତା�ୁ େଖାଜ� ି
େସମାନ�ୁ ଇଶ�ର ପୁର�ାର ଦଅି� ି| 
 
6)Matthew 13:44-46 
*ମା�ଉ ୧୩:୪୪-୪୬ 
->ଏଠାେର ଜଣ�ର ଏକ ଉଦାହରଣ 
ଅଛ,ି ଯିଏ ତା�ୁ ପାଇ�ବା ବହୁମୂଲ� 
ଭ�ାରକୁ ଧରି ର�ବାକୁ �ବା ସମ� 
ଜନିଷିକୁ ବଳ ିେଦବାକୁ ଇ�ୁକ | 
 
7)Acts 8:26-39 



*େ�ରିତ ୮:୨୬-୩୯ 

     
 ଖ     

    
   

 
 ଖ    

->ଏଠାେର ଏକ ସ�ାନକାରୀ�ର ଏକ 
ଉଦାହରଣ ଅଛ,ି ଯିଏ ନ� ଭାବେର 
ଇଶ�ର�ୁ �ଥମ �ାନ ଦଅି�,ି ଏହପିରି
ତା�ୁ େ ାଜି ପାଇେଲ ଏବଂ ବହୁତ
ଆନ� ପାଇେଲ |  �ାନ ଦଅି�ୁ େଯ 
ଇ�ଓପିଆର ନପୁଂସକ �େଲ: ଜେଣ
ବ��ବହୁଳ ବ��ି,  ଇ ଶ�ର�ୁ
େଖାଜବିା ପାଇଁ ଅନ� ଜଣ�ର ସାହାଯ� 
ଆବଶ�କ କରୁ�ବା ବ��ି, ଯିଏ 
ଇଶ�ର�ୁ େ ାଜବିା ପାଇଁ ବାଇବଲକୁ



ତା� ମାଗ�ଦଶ�କ ଭାବେର ବ�ବହାର 
କରି�େଲ | 
 
 
 
 
 
 
 
 



Who is God? 
ପରେମ�ର କଏି? 
 
ଉେ�ଶ�: ଏହ ିଅ�ୟନର ମୂଳ ଉେ�ଶ� 
େହଉଛ ିବାଇବଲେର ଇଶ�ର� 
ବଷିୟେର ଧାରଣା ପାଇବା – େସ 
ଜୀବ� ଭଗବାନ ଏବଂ �ତମିା ନୁହଁ� ି| 
 
 ଆସ�ୁ ବାଇବଲରୁ ଈ�ର କଏି 
େଦ�ବା | 
 



1)Acts 17:24-30 
*େ�ରିତ ୧୭:୨୪-୩୦ 
->v.24 [ଏହ ିଶା� ଅନୁଯାୟୀ 
ପରେମ�ର କଏି?  ପରେମ�ର 
େହଉଛ� ିସୃ�ିକ��ା] [ବାଇବଲ 
ଅନୁଯାୟୀ ପରେମ�ର େକଉଁଠାେର 
ରୁହ� ିନାହ�?  ପରେମ�ର 
ମନୁଷ�ମାନ� �ାରା ନମି�ତ 
ଅ�ାଳକିାେର ରହ� ିନାହ� | 
 



 v.25 [ପରେମ�ର ଆମଠାରୁ କଛି ି
ଆବଶ�କ କର� ିକ?ି  ନା କାହ�କ?ି  
କାରଣ େସ ନେିଜ ଆମକୁ ସବୁକଛି ି
ଦଅି� ି| 
 
 v.26 [ଇଶ�ର ଆମକୁ ସୃ�ି କେଲ 
ଏବଂ େସ ଆମ ଜାଗାେର �ାପିତ କେଲ 
– େଚ�ାଇ, ମୁମ�ାଇ ଇତ�ାଦ ିଆପଣ 
ବ��ମାନ ଏଠାେର କାହ�କ ିଅଛ�?ି  
ଏହା ଈ�ର� େଯାଜନା!  ତାହା କାହ�କ ି
ଅେଟ?  କାରଣ ପରେମ�ର ତା�ୁ 



ଚାହଁା�,ି ତା�ୁ େଖାଜବିା, ତା� 
ନକିଟେର ପହ�ବିା ଏବଂ ତା�ୁ 
େଖାଜବିା!  ପରେମ�ର ଆମ ସହତି 
ଏକ ସ�କ� ର�ବାକୁ ଚାହଁା� ି|  େସ 
ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେର, େଯେହତୁ 
େକହ ିେକହ ିଭାବ� ିେଯ େସ ଏକ ପବ�ତ 
ଉପେର କମି�ା ସମୁ� ପା��େର ଅଛ� ି
କମି�ା ତା�ୁ େଖାଜବିା ପାଇଁ 
ତୀଥ�ଯା�ାେର ଦୀଘ� ଦୂରତା ଯା�ା 
କର�?ି  ନା। ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ 
ଆମ ନକିଟେର ଅଛ�।ି  ଯଦ ିଆେମ 
େଖାଜୁ େତେବ ଆେମ ତା�ୁ ପାଇବୁ!] 



 
 v.28 [ଆେମ ତା�ର ସ�ାନ ଅଥ�ା� 
କ’ଣ?  େଯ ଆେମ  ଇଶ�ର� ସ�ାନ |  
ଆମର ଜୀବନ ଅଛ ିକ?ି  ହଁ  ଯଦ ି
ଆମର ଜୀବନ ଅଛ ିେତେବ ଇଶ�ର� 
ବଷିୟେର, ଯାହାର ସ�ାନ ଆେମ – 
େସ ଜୀବତି ନା ମୃତ?  େସ ଜୀବତି 
ଅଛ� ି|  ଆମର ପରେମ�ର ଜୀବ� 
ପରେମ�ର ଅଟ�।ି] 
 



 v.29 [ଏହାର ଅଥ� କ’ଣ?  ଏହାର 
ଅଥ� ପରେମ�ର ମନୁଷ�ର ପରିକ�ନା 
ଏବଂ େକୗଶଳ �ାରା ନମି�ତ ଏକ ମୃତ 
�ତମିା ନୁହଁ� ି|  କଏି ଆମକୁ ତଆିରି 
କଲା?  ପରେମ�ର |  ଆେମ 
ପରେମ�ର�ୁ ତଆିରି କରିପାରିବା କ?ି  
ନା। ତାହା େହଉଛ,ି ଆେମ ବଜାରେର 
ପରେମ�ର�ୁ ଏକ ମୂଲ�େର କଣିି 
ପାରିବା |  ଯଦ ିମୂ��ଟ ିମାଟରି ଅେଟ 
େତେବ ଆେମ ଏହାକୁ ୧୦, ୦୦୦ 
ଟ�ାେର କଣିି ପାରିବା, ଯଦ ିଏହା 
୧୦୦, ୦୦୦ ସୁନା, ଏବଂ ଯଦ ିଏହା 



ଉପେର ହୀରା ଏବଂ ଅଳ�ାର ଅଛ,ି 
େତେବ େକାଟ ିଟ�ା |  କ�ୁି ଧାତୁ କମି�ା 
ମୂ��ର େସୗ�ଯ�� ଏହାକୁ ପରେମ�ର 
କେର କ?ି  େକେବ ନୁେହ।  
େଲାକମାେନ ସୃ� ଜନିଷିକୁ ପୂଜା 
କରୁଛ�:ି ମୂ��, ଚ�ି, ଫେଟା, ସୂଯ��, 
ଚ�, ସାପ ଇତ�ାଦ ିସୃ�ିକ��ା ନେିଜ 
ନୁେହଁ! 
 
 v.30 [ଜୀବ� ଇଶ�ର� ବଷିୟେର 
ସତ� ଜାଣିବା ପେର  ଇଶ�ର ଆମଠାରୁ 



କ’ଣ ଆଶା କର�?ି  େସ ଚାହଁା� ିେଯ 
ଆେମ ଅନୁତାପ କରିବା |  ଅନୁତାପ 
କରିବା ଅଥ� େହଉଛ ିବମୁିଖ େହବା |  
ଏହାର ଅଥ� େସ ଚାହଁା� ିେଯ ଆେମ 
�ତମିା ପୂଜା ବ� କରିବା ଏବଂ ଏହା 
ସହତି ଆଉ କଛି ିକରବିାର ନାହ�!  
ଆପଣ ନଜି ପାଇଁ ଏ ବଷିୟେର କ’ଣ 
ଭାବ�?ି] 
 
2)Psalms 135:15-17 
*ଗିତସଂହତିା ୧୩୫:୧୫-୧୭ 



->ମୂ��ଗୁଡ଼କି ନଜି�ୀବ େବାଲି ଏହ ି
ଶା�େର କୁହାଯାଇଛ ି| 
 କ) �ତମିା ପୁରୁଷମାନ� �ାରା ନମି�ତ 
|  େତେବ �ଶ�-ମଣିଷ ପରେମ�ର�ୁ 
ସୃ�ି କରିପାରିବ କ?ି  ନା!  
େଲାକମାେନ ନେିଜ ସୃ�ିକ��ା ପରିବେ�� 
ସୃ�ି େହାଇ�ବା ଜନିଷିଗୁଡ଼କୁି ପୂଜା 
କରୁଛ� ି| 
 ଖ) ମୂ��ଗୁଡ଼କିର ଶରୀରର ବଭିି� ଅ� 
ଅଛ,ି କ�ୁି େସଗୁଡକି ବ�ବହାର 
କରିପାରିେବ ନାହ� |  େସମାେନ 



େଲାକ� �ାଥ�ନାକୁ �ତ�ିିୟା 
କରିପାରିେବ ନାହ� |  ଆେମ 
ମଣିଷମାେନ �ତମିା ଅେପ�ା ଭଲ, 
ଅତ ିକମେର ଆେମ �କୃତେର ଶୁଣିବା, 
େଦ�ବା, ବୁଝବିା ଏବଂ ଅନୁଭବ 
କରିପାରିବା |  କ�ୁି ତାହା ଆମକୁ 
ପରେମ�ର କେର ନାହ�! 
 ଗ) ମୂ��ଗୁଡ଼କିେର େକୗଣସ ିନ�ିାସ 
(ଜୀବନ) ନାହ� | 
 
3)Jeremiah 10:5 



*ଯିରିମୟ ୧୦:୫ 
->କ) ମୂ��ଗୁଡ଼କି େ�ତେର �ବା 
ପୁଟୁଳା ପରି | ପୁଟୁଳାମାେନ କଛି ି
କରିପାରିେବ ନାହ� ତଥାପି କାଉମାେନ 
େସମାନ�ୁ ଭୟ କରୁଛ� ି|  ମୂ��ଗୁଡ଼କି 
ତୁମ ପାଇଁ କଛି ିକରିପାରିବ ନାହ�, ତଥାପି 
ଅ�ବ�ିାସ ଏବଂ େସମାନ� ସହତି 
ଜଡତି କାହାଣୀ େହତୁ େଲାକମାେନ 
ଏହାକୁ ଛାଡବିାକୁ ଡରୁଛ� ି|  ମୂ��ଗୁଡ଼କି 
ଶ�ିହୀନ!  ମୂ�� କୁ ଭୟ କର ନାହ� | 



 ଖ  ଗ    

      

   
 

 ଗ) �ତମିାକୁ ଭୟ କର ନାହ� |  
େସମାେନ ତୁମର �ତ ିକରିପାରିେବ 
ନାହ�!  ମୂ�� ସମ��ୀୟ ସମ� 
ଅ�ବ�ିାସୀ ବ�ିାସକୁ ଫି�ିଦଅି | 
 

) �ତମିା ୁଡ଼କୁି ବହନ କରିବାକୁ
ପଡବି, କାରଣ େସମାେନ ଚାଲିପାରିେବ 
ନା �ହ! ଯଦି ଆମକୁ ଦୁବ�ଳ ମଣିଷମାନ�
ସହତି କ’ଣ େହବ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମ 
ଇଶ�ର�ୁ ସାହାଯ� କରିବାକୁ
ପଡବି!



 ତୁମର କଛି ିଅ�ବ�ିାସୀ ବ�ିାସ କ’ଣ?  
ଆପଣ ଜାଣ� ିକ ିଦଶ ଆେଦଶ ମ�ରୁ 
େଗାଟଏି ନ�ି�� ଭାବେର କ’ଣ 
କହଥିାଏ?  ଚାଲ େଦ�ବା | 
 
4)Deuteronomy 5:8-9 
*�ତିୀୟ ବୀବରଣୀ ୫:୮-୯ 
->ଇଶ�ର ଆମକୁ େକୗଣସ ିରୂପେର ମୂ�� 
ତଆିରି ନକରିବାକୁ ଆେଦଶ ଦଅି� ି|  
ତା’ପେର ଅତ ିନ�ି�� ଭାବେର ଇଶ�ର 
ଆେଦଶ ଦଅି� ିେଯ ଆେମ େକୗଣସ ି



�ତମିାକୁ �ଣାମ କରିବା ଉଚ�ି ନୁେହଁ |  
ଆେମ ଈ�ର�ୁ ଅବମାନନା କରିପାରିବା 
କ?ି  ନା। ଆେମ େକୗଣସ ି�ତମିା କମି�ା 
ଚ�ି କମି�ା ବ��ିକୁ ପୂଜା କରିବା ବ� 
କରିବା ଏବଂ େକବଳ ସୃ�ିକ��ା�ୁ ପୂଜା 
କରିବା ଉଚ�ି | 
 
 ନୂତନ ନୟିମେର ମ� ମୂ��ପୂଜା କମି�ା 
�ତମିା ପୂଜାକୁ ନ�ିା କରୁ�ବା ନ�ି�� 
ଶା� ଅଛ ି| 
 



5)1 Corinthians 10:14 
*୧ମ କର�ିୟ ୧୦:୧୪ 
->ମୂ�� ପୂଜାରୁ ପଳାୟନ କର (ବହୁ 
ଦୂରେର)!  ଆପଣ ଏ�ପାଇଁ ��ୁତ କ?ି 
 
 େଯେତେବେଳ ତୁେମ ଏକ ବଣୁଆ ଜ�ୁ 
େଦ�ବ ତୁେମ କ’ଣ କରିବ?  ତୁେମ 
େଦୗଡ, ତୁେମ ପଳାୟନ କର, ତୁେମ 
ଆଉ େସଠାକୁ ଯାଅ ନାହ�! 
 
6)Revelation 21:8 



*�କାଶତି ୨୧:୮ 
->ଏଠାେର ମୂ��ପୂଜକମାେନ 
ହତ�ାକାରୀ ଏବଂ ବ�ଭିଚାର ଅନ ସହତି 
ତୁଳନା େହାଇଛ ି|  େସମାନ�ର ଭାଗ� 
ନକ� ଅେଟ | 
 
7)John 4:24 
*େଯାହନ ୪:୨୪ 
->ଏଠାେର ଯୀଶୁ ନେିଜ କହଛି� ିେଯ 
ଇଶ�ର ଆ�ା ଅଟ� ି|  ଏହାର ଅଥ� 
ଈ�ର�ର େକୗଣସ ିରୂପ ନାହ� |  େତଣୁ 



ଆେ�ମାେନ ତା�ୁ େକୗଣସ ିରୂପେର 
ଉପାସନା କରିବା ଉଚ�ି ନୁେହଁ, କାରଣ 
ତା�ର କଛି ିନାହ�। 
 
 
 
ସ�ିା�: 
 
ଆଜ ିତୁେମ କ’ଣ ଶ�ିଲ?  ଅ�ୟନ 
ବଷିୟେର ଆପଣ କପିରି ଅନୁଭବ 
କର�?ି  ଏହ ିଅ�ୟନ ଆପଣ�ୁ 



ଇଶ�ର� ବଷିୟେର ସତ� େଦ�ବାେର 
ସାହାଯ� କେର କ?ି  ଆପଣ ଅ�କ 
ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ� ିକ?ି 
 
ଈ�ର�ୁ �ସ� କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ 
ମୂ�� ପୂଜାକୁ ସ�ୂ�� ତ�ାଗ କରିବା ଉଚ�ି 
|  ଆପଣ ତାହା କରିବାକୁ ��ୁତ କ?ି 
 
 
 
 



Jesus is God:- 
ଯୀଶୁ ହ� ପରେମ�ର ଅଟ�।ି 
 
ଏହ ି�ଶ�ଗୁଡ଼କି ବଷିୟେର ଚ�ିା କର |  
ଆପଣ ଯୀଶୁ� ବଷିୟେର ଶୁଣିଛ� ିକ?ି  
ଆପଣ ଯୀଶୁ� ବଷିୟେର କ’ଣ 
ଜାଣ�?ି  ଯୀଶୁ କଏି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ 
ନମି�ଲି�ତଗୁଡ଼କି ଆପଣ�ୁ ସାହାଯ� 
କରିବ | 
 
1)Colossians 2:9 



*କଲସୀୟ ୨:୯ 
->ଏହ ିଶା� କୁେହ େଯ ଯୀଶୁ େହଉଛ� ି
ଶରୀରେର ପରେମ�ର |  ତୁେମ 
ଇଶ�ର�ଠାେର ଯାହା େଦଖଛୁ, ତୁେମ 
ଯୀଶୁ�ଠାେର େଦଖଛୁ |  ଏହାର ଅଥ� 
େହଉଛ ିଯୀଶୁ େହଉଛ� ିଈ�ର। ଏହାର 
ଅଥ� େହଉଛ ିେଯ ଯୀଶୁ �ଗ�େର 
ଇଶ�ର� ସମ� ଗୁଣ ରହବିା ଉଚ�ି |  
ନମି�ଲି�ତ ୩ ଟ ିପଦେର େର ଆେମ 
େଦ�ବାକୁ ଯାଉଛୁ 
 | 



 
2)Mark 4:35-41 
*ମାକ� ୪:୩୫-୪୧ 
->C: ପବନ ଏବଂ ତର�କୁ ନୟି�ଣ 
କରିବାର ଯୀଶୁ�ର ଶ�ି ଅଛ ି| 
 
 �: �ାକୃତକି ଶ�ି ନୟି�ଣ କରିବାର 
ଶ�ି କାହାର ଅଛ?ି  ପରେମ�ର |  
ଏହାର ଅଥ� େହଉଛ ିଯୀଶୁ େହଉଛ� ି
ପରେମ�ର | 
 



େସ ସବ�ଶ�ିମାନ। 
 
3)Mark 1:40-42 
*ମାକ� ୧:୪୦-୪୨ 
->ଯୀଶୁ େକୗଣସ ିେରାଗକୁ ସୁ� 
କରିପାରିେବ |  ତା�ର  େକୗଣସ ି
ପୁରୁଷକୁ ସୁ� କରିବାର ଶ�ି ଅଛ ି| 
 
ଇଶ�ର� ପରି ଯୀଶୁ ଦୟାେର ପରିପୂ�� |  
େସ କାହାରିକୁ ଭଲ ପାଇ�େଲ।  େସ 



କୁ�େରାଗୀ�ୁ ଛୁଇଁେଲ।  େସ ଗରିବ 
େଲାକମାନ� �ତ ିଦୟା କର�।ି 
 
4)Luke 7:36-39, 48-50 
*ଲୁକ ୭:୩୬-୩୯,୪୮-୫୦ 
->ଏହ ିମହଳିା ଜଣକ ଅତ�� ପାପୀ �ୀ 
�େଲ କାରଣ ସମ� ସହର ତା’ର ପାପ 
ବଷିୟେର ଜାଣି�ଲା | 
 



ତଥାପି ଯୀଶୁ ଏହ ି�ୀ �ତ ିେ�ମ ଓ 
ଦୟା େଦଖାଇେଲ |  ଯୀଶୁ ପାପୀମାନ�ୁ 
ଭଲ ପାଆ�!ି 
 
କଏି େକବଳ ପାପ �ମା କରିପାରିବ?  
େକବଳ ପରେମ�ର ହ� କରିପାରିେବ |  
ଯୀଶୁ ଏହ ି�ୀକୁ ପରେମ�ର� ପରି 
�ମା କେଲ |  ଯୀଶୁ କଏି?  ଯୀଶୁ 
େହଉଛ� ିପରେମ�ର |  େସ ଏହ ି�ୀର 
ପାପ �ମା କେଲ।  େସ ତୁମର ସମ� 
ପାପ �ମା କରିପାରିେବ | 



 
5)1 John 3:5 
*୧ମ େଯାହନ ୩:୫ 
->ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ ଦୂର କରିବାକୁ 
ଆସ�ିେଲ!  ତୁମର ପାପ ଏବଂ େମାର 
ପାପ | 
 
 ଯୀଶୁ ତା� ଜୀବନେର େକୗଣସ ିପାପ 
କରି�େଲ କ?ି  ନା। ଆେମ କାହା 
ଭିତେର ପାପ ପାଇ ନାହୁଁ?  େକବଳ 



ପରେମ�ର |  େତେବ ଯୀଶୁ କଏି?  ମୁଁ 
ବ�ିାସ କେର େସ ପରେମ�ର ଅଟ�।ି 
 
 େକବଳ ଯିଏ ପାପ ବନିା, େସ ପାପେର 
�ବା ବ��ି�ୁ ଉ�ାର କରିପାରିବ | 
 
 ପରେମ�ର େହବାକୁ, େସ େକୗଣସ ି
ପାପ ବନିା ରହବିା ଆବଶ�କ |  ଯାହାର 
େଗାଟଏି ପାପ ଅଛ,ି େସ ପରେମ�ର 
େହାଇପାରିେବ ନାହ� | 
 



 ଅନ� େଦବତାମାନ� ବଷିୟେର କ’ଣ?  
େସମାେନ ପାପ ବନିା?  େସମାେନ ସ�ି 
କ?ି  ଯଦ ିେସମାେନ ସ�ି ନୁହଁ� ିେତେବ 
େସମାେନ ଭଗବାନ େହାଇପାରିେବ କ?ି 
 
 ଯଦଓି େସମାେନ ବହୁତ ଭଲ କାମ 
କରି�େବ ପରେମ�ର େହବା ପାଇଁ 
ଯେଥ� ନୁେହଁ |  କାରଣ େସମାେନ ସ�ି 
ନୁହଁ� ିେସମାନ�ୁ ପରେମ�ର 
କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହ� | 
 



6)Deuteronomy 5:7 
*�ତିୀୟ ବବିରଣୀ ୫:୭ 
->ପରେମ�ର ଆମକୁ ଅନ� େକୗଣସ ି
େଦବତା�ୁ ପୂଜା ନକରିବାକୁ ଆେଦଶ 
ଦଅି�,ି କାରଣ ବାଇବଲେର େକବଳ 
ଜେଣ ପରେମ�ର ଅଛ� ିଏବଂ ଅେନକ 
େଦବତା ନାହଁା�!ି 
 
7)Acts 4:12 
*େ�ରିତ ୪:୧୨ 



->ଯୀଶୁ େହଉଛ� ିଏକମା� ନାମ ଯାହା 
�ାରା ସମ� ଜଗତ ଉ�ାର 
େହାଇପାରିବ |  ଅନ� େକୗଣସ ିନାମ 
ନାହ�! 
 
 େକବଳ ଯୀଶୁ� ନାମ �ାରା ତୁେମ 
ପରି�ାଣ ପାଇବ, ତୁେମ �ଗ�କୁ ଯିବ | 
 
8)John 14:6 
*େଯାହନ ୧୪:୬ 



->ଯୀଶୁ କହୁଛ� ିେଯ େସ େହଉଛ ି
ଉପାୟ, େକବଳ ଏକ ମା� ଉପାୟ |  
ଅଥ�ା� �ଗ�କୁ ଅନ� େକୗଣସ ିଉପାୟ 
ନାହ� |  ଆପଣ େଚ�ା କରିପାରିେବ କ�ୁି 
ଅନ� େକୗଣସ ିଉପାୟ ନାହ� | 
 
 ଯୀଶୁ େହଉଛ� ିସତ�, ସ�ୂ�� ସତ� |  
ସମ� ଧମ�ର କଛି ିସତ� ଅଛ,ି କ�ୁି 
ତୁେମ ଯୀଶୁ�ଠାେର ପାଇ�ବା ସ�ୂ�� 
ସତ� | 
 



 ଯୀଶୁ େହଉଛ� ିଜୀବନ।  େକବଳ 
ଯୀଶୁ� ମା�ମେର ଆମର ଅନ� 
ଜୀବନ ଅଛ ି| 
 
ସ�ିା�: 
 
ଆଜ ିଆପଣ ଯୀଶୁ� ବଷିୟେର କ’ଣ 
ଶ�ିେଲ?  ଯୀଶୁ କଏି?  ଅନ� 
େଦବତାମାନ� ବଷିୟେର କ’ଣ?  
ଆପଣ ଯୀଶୁ�ୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ 
ଚାହୁଁଛ� ିକ?ି  ଯଦ ିହଁ, େତେବ 



ଆପଣ�ୁ େକବଳ ତା�ୁ ଅନୁସରଣ 
କରିବାକୁ ପଡବି |  ଆପଣ ଏକ 
ସମୟେର ତା�ୁ ଏବଂ ଅନ� 
େଦବତାମାନ�ୁ ପୂଜା କରିପାରିେବ ନାହ� 
| 
 ଯୀଶୁ�ୁ ଅନୁସରଣ କରୁ�ବା 
େଲାକମାନ�ୁ େସହ ିେଲାକମାେନ କ’ଣ 
କହ�?ି  �ୀ�ିଆନମାେନ |  ଯଦ ିତୁେମ 
ଯୀଶୁ�ୁ ଅନୁସରଣ କର, େଲାକମାେନ 
ତୁମକୁ କ’ଣ ଡାକେିବ?  �ୀ�ିଆନ  
ଆପଣ�ୁ ତାହା ସହତି ଆରାମ କରିବାକୁ 
ପଡବି | 



 
Jesus’s Teaching:- 
ଯୀଶୁ� ଶ�ିା 
 
ଏହ ିଅ�ୟନ ସଂପୂ�� ରୂେପ େଯାହନ� 
ପୁ�କରୁ ଆସଛି ି|  ଏହ ିଅ�ୟନ ଜଣ�ୁ 
ଯୀଶୁ� ଶ�ିା ଏବଂ ବାକ� ଜାଣିବାେର 
ସାହାଯ� କରିବ ଏବଂ ଯୀଶୁ� ବଷିୟେର 
ଏକ ଗଭୀର ବ�ିାସ ସୃ�ି କରିବ | 
 
 1)John 3:1-5 



 *େଯାହନ ୩: ୧-୫ 
 ->ଏଠାେର ଆେମ େଦଖ ୁେଯ ଯୀଶୁ 
ଶ�ିକମାନ�ୁ ମ� ଶ�ିା େଦଇ�େଲ! 
 
 ଯୀଶୁ କହ�ିେଲ, ଇଶ�ର� ରାଜ�େର 
�େବଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୁନବ�ାର 
ଜନ� େହବାକୁ ପଡବି |  ଅଥ�ା� ତୁମ 
ଜୀବନକୁ ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବାକୁ 
ପଡବି |  ଆପଣ ପୁନବ�ାର ଜନ� େହବାକୁ 
ଚାହୁଁଛ� ିକ?ି  ଯୀଶୁ ତୁମ ଜୀବନକୁ 



ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବାର ସୁେଯାଗ 
ଦଅି�!ି 
 
 
2)John 3:16-18 
*େଯାହନ ୩:୧୬-୧୮ 
->ପରେମ�ର େକବଳ �ୀ�ିଆନ �ୁ 
ନୁହଁ� ିସମ� ବ�ିକୁ ଭଲ ପାଉ�େଲ!  
ଯୀଶୁ ସମ� େଲାକ� ପାଇଁ ଆସ�ିେଲ!  
ଅେନକ େଲାକ ବ�ିାସ କର� ିେଯ ଯୀଶୁ 
ଜେଣ �ୀ�ିଆନ � ପରେମ�ର |  କ�ୁି 



ଏଠାେର ବାଇବଲ କୁେହ େଯ ଯୀଶୁ 
ସମ� ଜଗତର ସମ�� ପାଇଁ 
ଆସ�ିେଲ | 
 
 ପରେମ�ର ଚାହଁା� ିନାହ� େଯ େକହ ି
ବନି� ହୁଅ�ୁ (ବନିାଶ ହୁଅ�ୁ) |  େସ 
ଚାହୁଁଛ� ିେଯ ସମ� ବଗ�ର, ଜାତ ିଏବଂ 
ଧମ�ର ସମ� ପୁରୁଷ ଉ�ାର ହୁଅ�ୁ। 
 
େସମାେନ େକବଳ ଯୀଶୁ�ଠାେର 
ବ�ିାସ କେଲ ହ� ର�ା ପାଇପାରିେବ | 



 
3)John 5:5-6 
*େଯାହନ ୫:୫-୬ 
->ଏହ ିବ��ି ୩୮ ବଷ� ଧରି ଯ�ଣା 
େଭାଗୁଛ� ି| 
 
 ଆେମ ଏେତ ବଷ� ଧରି ଆ�ା�କି 
ଭାବେର ପାପେର ଯ�ଣା େଭାଗୁଛୁ |  
ଯଦ ିଯୀଶୁ ଏଠାକୁ ଆସ ିତୁମକୁ 
େଭଟେିଲ େସ ପଚାରିେବ, “ତୁେମ ଭଲ 
େହବାକୁ ଚାହୁଁଛ”?  ଆପଣ ପରିବ��ନ 



କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ� ିକ?ି  ଆପଣ କ’ଣ 
କହେିବ? 
 
 ଏହା େବାଧହୁଏ ଜୀବନେର ତୁମର 
ଏକମା� ସୁେଯାଗ |  ଏହ ିସୁେଯାଗକୁ 
ହାତଛଡା କର�ୁ ନାହ�! 
 
 
4)John 6:35 
*େଯାହନ ୬:୩୫ 



->ଯୀଶୁ ତା� ନକିଟକୁ ଆସୁ�ବା 
େଲାକ�ୁ େପାଷଣ କର� ି|  ଯୀଶୁ 
ନଜିକୁ ଆ�ା�କି େପାଷଣର ଉ� େବାଲି 
ସୂଚତି କେଲ | 
 
5)John 8:12 
*େଯାହନ ୮:୧୨ 
->ଯୀଶୁ େହଉଛ� ିଆେଲାକ।  ଯଦ ି
ତୁେମ ଯୀଶୁ�ୁ ଅନୁସରଣ କର, ତୁେମ 
ସ�ୂ�� ଅ�କାରରୁ ବାହାରକୁ ଆସବିା 
ଉଚ�ି |  ତୁେମ ଆଜ ିଅ�କାରେର ନା 



ଆେଲାକେର?  ଯଦ ିତୁେମ ଅ�କାରେର 
ଥାଅ, ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଆେଲାକକୁ 
ଆଣିପାର� ି| 
 
6)John 8:46 
*େଯାହନ ୮:୪୬ 
->ଯୀଶୁ � ଠାେର େକୗଣସ ିପାପ ନ 
�ଲା!  ତା�ୁ େଦାଷୀ େବାଲି �ମାଣ 
କରିବାକୁ େସ େଖାଲାେଖାଲି େଲାକ�ୁ 
ଚ�ାେଲ� କରି�େଲ। 
 



7)John 11:25 
*େଯାହନ ୧୧-୨୫ 
->ଯୀଶୁ େହଉଛ� ିପନୁରୁ�ାନ |  େସ 
ଅନ� ଜୀବନ �ତ�ିା କରୁଛ� ି| 
 
 ଯୀଶୁ �ତ�ିା କରୁ�ବା ପୁନଜ�ନ� ନୁେହଁ |  
କାରଣ ମୃତୁ� ପେର େକବଳ ବଚିାରକୁ 
ଅେପ�ା କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ପୁନବ�ାର 
ଜନ� ନାହ� – ଏ� ି୯:୨୭ | 
 



ଯୀଶୁ ପୁନରୁ�ାନର ଭରସା ଦଅି�,ି 
କାରଣ େସ ନେିଜ ମୃତୁ�ରୁ ପୁନରୁ� �ତ 
େହାଇ�େଲ।  ଯୀଶୁ ତା�ର ସମ� 
ଅନୁଗାମୀମାନ�ୁ ଅନ� ଜୀବନ �ତ�ିା 
କେଲ | 
 
8)John 12:48 
*େଯାହନ ୧୨:୪୮ 
->ଯୀଶୁ କହ�ିବା ଶ�ଗୁଡ଼କି େଶଷ 
ଦନିେର (ବଚିାର ଦନି) ଆମକୁ ବଚିାର 
କରିବାକୁ ଯାଉଛ� ି|  ଆମକୁ େକବଳ 



ତା� ଶ� ପଢ଼ବିା ଏବଂ ଶ�ିବା ନୁେହଁ 
ବରଂ େସଗୁଡକି ପାଳନ କରିବା ଉପେର 
ମ� ଗ�ୀର େହବାକୁ ପଡବି | 
 
9)John 20:29 
*େଯାହନ ୨୦:୨୯ 
->ଆମ ଭିତରୁ େକହ ିଯୀଶୁ�ୁ େଦ� 
ନାହଁା� ି|  ଯଦ ିଆେମ ତା� ଉପେର 
ବ�ିାସ କରିବା େତେବ ଆେମ ଆଶୀବ�ାଦ 
�ା� େହବା |  େତଣୁ ଯୀଶୁ� ଉପେର 
ଭରସା କର |  ତା�ଠାେର ବ�ିାସ କର! 



 
10)John 14:6 
*େଯାହନ ୧୪:୬ 
->ଯୀଶୁ କହୁଛ� ିେଯ େସ େହଉଛ ିପଥ।  
େକବଳ ଉପାୟ |  ଅଥ�ା� �ଗ�କୁ ଅନ� 
େକୗଣସ ିଉପାୟ ନାହ� |  ଆପଣ େଚ�ା 
କରିପାରିେବ କ�ୁି ଅନ� େକୗଣସ ି
ଉପାୟ ନାହ� |  ଯୀଶୁ େହଉଛ� ିସତ� |  
ସଂପୂ�� ସତ�  ସମ� ଧମ�ର କଛି ିସତ� 
ଅଛ,ି କ�ୁି ତୁେମ ଯୀଶୁ�ଠାେର 
ପାଇ�ବା ସ�ୂ�� ସତ� |  ଯୀଶୁ 



େହଉଛ� ିଜୀବନ।  ।  େକବଳ ଯୀଶୁ� 
ମା�ମେର ଆମର ଅନ� ଜୀବନ ଅଛ ି| 
 
ସ�ିା�: 
 
 ଉ: ଯୀଶୁ� ପରି େକହ ିନାହଁା� ି|  ଯୀଶୁ 
େହଉଛ� ିଏକମା� ଉପାୟ | 
 �: ଆପଣ ବ�ିାସ କର� ିେଯ ଯୀଶୁ ହ� 
ଏକମା� ଉପାୟ?  ଆପଣ ଯୀଶୁ�ୁ 
ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ� ିକ?ି 
 



Word of God:- 
ଯୀଶୁ� ବାକ� 
 

     

      
    

   
  

      

ଉେ�ଶ�: ବା��ା ଶୁଣିବା �ାରା ବ�ିାସ
ଆେସ, ଏବଂ �ୀ�� ବାକ� �ାରା ବା��ା 
ଶୁଣାଯାଏ (େରାମୀୟ ୧୦: ୧)|
େତଣୁ, ଇଶ�ର� ବାକ� ଅ�ୟନର
ଉେ�ଶ� େହଉଛି ଜେଣ�ୁ
ଯୀଶୁ�ଠାେର ବ�ିାସ ପାଇବାେର 
ସାହାଯ� କରିବା | ଜେଣ ବାଇବଲକୁ
ଏକ �କୃତ ମାନକ ଭାବେର �ହଣ 



କରିବା ଆବଶ�କ (ବନାମ ଭାବନା, 
ଅନୁଭୂତ,ି ସାଥୀମାନ�ର ମତ, କମି�ା 
ପାରିବାରିକ ପର�ରା) ଯାହା �ାରା ଯଦ ି
ଯୀଶୁ�ଠାରୁ �କୃତ ପରି�ାଣ ଜାଣିବାକୁ 
ହୁଏ େତେବ ଜୀବନ ବ�ବିାକୁ େହବ | 
 
1)2 Timothy 3:16-17 
*୨ୟ ତୀମ� ୩:୧୬-୧୭ 
->କ) ସମ� ଶା� ଈ�ର� �ାରା 
ଅନୁ�ାଣିତ | 
 



 ଖ) ଏହା ଆମ ଜୀବନେର �େୟାଗ 
େହବ | 
 
2) Hebrews 4:12-13 
*ଏ�ୀ ୪:୧୨-୧୩ 
->କ) ଶ�ଟ ି�ାସ�ିକ ଅେଟ | [ଜୀବ� 
ଏବଂ ସ�ିୟ] 
 
 ଖ) କାଟ ଶ� (ଆଘାତ କେର) – ଏକ 
�ାଲେପଲ ସହତି ତୁଳନା କର | 
 



 ଗ) କାଟବିା ଭଲ – ଏହା ପାପକୁ 
କାଟଦିଏି | 
3) John 8:31-32 
*େଯାହନ ୮:୩୧-୩୨ 
->କ) ବ�କି ବ�ିାସ ଯେଥ� ନୁେହଁ – 
କମି�ା ଆେମ ଆମର ଭାବନା �ାରା 
ଯାଇପାରିବା ନାହ� | 
 
 ଖ) ସମେ� �ୀ�ିଆନ (ଶଷି�) େହବା 
ପାଇଁ ଯୀଶୁ� ଶ�ିାକୁ ପାଳନ କରିବା 
ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବା ଜରୁରୀ | 



 
4)Matthew 15:1-9 
*ମା�ଉ ୧୫:୧-୯ 
->କ) େଯେକୗଣସ ିପର�ରା �ାରା 
ଉପାସନା (ଯାହା ଇଶ�ର� ବାକ�କୁ 
ଅତ�ିମ କେର) ବୃଥା ଉପାସନା | 
 
 ଖ) ଆମ ପର�ରା ପାଇଁ ଇଶ�ର� 
ବାକ�କୁ ନ� ନକରିବାକୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ 
େଚତାବନୀ େଦଇଛ� ି| 
 



5)1 Timothy 4:16 
*୧ମ ତମି� ୪:୧୬ 
->କ) ତୁମର ଜୀବନ ଏବଂ ତୁମର ତ�୍ 
କୁ ଅତ ିନକିଟରୁ େଦଖ – େସଗୁଡ଼କି 
ଅବେି�ଦ� | 
 
 ଖ) ଆପଣ� ଜୀବନ କମି�ା ଆପଣ� 
ତ�୍ େକଉଁଠାରୁ ଅ�କ ଗୁରୁ�ପୂ��?  
ଏକ ବମିାନ ପରି |  େକଉଁ େଡଣା ଅ�କ 
ଗୁରୁ�ପୂ��? 
 



6) Acts 17:10-12 
*େ�ରିତ ୧୭:୧୦-୧୨ 
->କ) ଏଠାେର େବରୀୟମାନ� ଏକ 
ଉଦାହରଣ ଅଛ,ି େଯଉମଁାେନ େକବଳ 
ଉ�ାହର ସହତି ବା��ା �ହଣ 
କରିନାହଁା�,ି େସମାେନ ଯାହା ଶୁଣିଛ� ି
ତାହା ସତ କ ିନାହ� ତାହା ଯା� କରିବା 
ପାଇଁ �ତଦିନି ଶା�ଗୁଡ଼କୁି ମ� ପରୀ�ା 
କରି�େଲ | 
 



 ଖ) �ତଦିନି ଶ� ଉପେର ପଢ଼ବିା ଏବଂ 
�ାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଅଭ�ାସ 
ବକିାଶ କରିବାକୁ ପଡବି | 
 
7)Matthew 4:4 
*ମା�ଉ ୪:୪ 
->କ) ବାଇବଲ କାହ�କ ିଅ�ୟନ 
କରିେବ?  କାରଣ ଯୀଶୁ କହ�ିେଲ େଯ 
‘ମନୁଷ� େକବଳ ରୁଟ ିଉପେର ନୁେହଁ, 
ବରଂ ଇଶ�ର� ମୁଖରୁ ଆସୁ�ବା 
�େତ�କ ଶ� ଉପେର ବେ�।‘ 



 
 ଖ) େଯପରି ଆମକୁ ବ�ାଇବା ପାଇଁ 
ଆମକୁ ଖାଦ� ଖାଇବା ଆବଶ�କ, ଆମ 
ବ�ିାସକୁ ବଜାୟ ର�ବା ପାଇଁ ଆମକୁ 
ୱାଡ�େର ଖାଇବାକୁ େଦବା ଆବଶ�କ | 
 
 
 ସ�ିା�: ଆମକୁ ବାଇବଲକୁ ଗ�ୀର 
ଭାବେର ପଢ଼ବିାକୁ ଏବଂ ଅ�ୟନ 
କରିବାକୁ ପଡବି | 
 



Discipleship:- 
ଶଷି�ତା 
 
 
ଉେ�ଶ�: ଯୀଶୁ�ୁ ଆମର �ଭୁ ଭାବେର 
ପରିଣତ କରିବାର ଅଥ� ଶଖିାଇବା |  
ବା�ି� ସମୟେର ଆେମ �ୀକାର କରୁଛୁ 
େଯ ଯୀଶୁ େମାର �ଭୁ ଅଟ� ି|  େସହ ି
�ିକାରର ଅଥ� କ’ଣ, ଏହା ଆମ ଜୀବନ 
ଏବଂ ଜୀବନେର ଆେମ କରୁ�ବା ପସ� 
ଉପେର କପିରି �ଭାବ ପକାଇବ |  ଏହ ି



ଅ�ୟନଟ ିନ�ି�� କେର େଯ ‘ଯୀଶୁ�ୁ 
ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆହ�ାନ ’�କୃତେର 
କ’ଣ?  ତୁେମ ଜେଣ ଅନୁଗାମୀ େବାଲି 
କହବିାର ଅଥ� କ’ଣ?  ତା�ୁ ଅନୁସରଣ 
କରୁ�ବା େଲାକର ହୃଦୟ କ’ଣ?  େକଉଁ 
�କାରର �ତବି�ତା �ଦଶ�ନ କରିବାକୁ 
ଉ��ି?  ଯିଏ ଯୀଶୁ�ୁ ଅନୁସରଣ 
କରିବାକୁ ନ�ି�ି େନଇ�େଲ, ତାହାର 
ଜୀବନ କ’ଣ? 
 



 �ୀ�ିଆନ ପୃ�ଭୂମି େଲାକ� ପାଇଁ: 
ଆପଣ ପଚାରିପାରିେବ “ଆପଣ ଜେଣ 
�ୀ�ିଆନ କ?ି  ତୁମକୁ �ୀ�ିଆନ କାହ�କ ି
କେର?  ଆଜ,ି ଆେମ ଶା� ମା�ମେର 
ଶ�ିବା ଯାହା ଜେଣ �ୀ�ିଆନ କେର |  
ସବ��ଥେମ ଆସ�ୁ େଦ�ବା 
ବାଇବଲେର �ୀ�ିଆନ ଶ� �ଥେମ 
େକଉଁଠାେର େଦଖାଯାଏ | 
 
1)Acts 11:25-26 
େ�ରିତ ୧୧:୨୫-୨୬ 



->1. ଆପଣ କପିରି “ଶଷି�” ଶ�କୁ 
ସରଳ ଅଣ ଧାମ�କ ଉପାୟେର ବ�ାଖ�ା 
କରିେବ? 
2. ଏହ ିଶା� ଅନୁଯାୟୀ “�ୀ�ିଆନ” 
ଏବଂ “ଶଷି�” ଶ� ମ�େର େକୗଣସ ି
ପାଥ�କ� ଅଛ ିକ?ି  ନା। ଉଭେୟ ସମାନ 
|  ଶଷି� = �ୀ�ିଆନ | 
3. ଆପଣ ଜାଣ� ିକ ିନୂତନ ନୟିମେର 
“�ୀ�ିଆନ” ଶ� େକେତଥର ବ�ବହୃତ 
େହାଇଛ?ି [3 ଥର – େ�ରିତ 11: 



26, େ�ରିତ 26: 28,1 ପିତର 
4:16] 
 
 4. “ଶଷି�” ଶ� େକେତଥର ବ�ବହୃତ 
େହାଇଛ?ି  [250 ରୁ ଅ�କ] 
 
 ଆସ�ୁ େଦ�ବା କଛି ିଶା� ଯାହା 
ଯୀଶୁ�ୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବ�ାଖ�ା 
କେର | 
 
2)Mark 12:28-31 



*ମାକ� ୧୨:୨୮-୩୧ 
->କ. ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁ�ପୂ�� ଦୁଇଟ ି
ଆେଦଶ େହଉଛ ିଇଶ�ର�ୁ େ�ମ କରିବା 
ଏବଂ ତା’ପେର ଆମ ପେଡ଼ାଶୀ�ୁ ନଜିକୁ 
ଭଲ ପାଇବା | 
 
 ଖ. ଜେଣ ଶଷି� େହବା େହଉଛ ି
ଇଶ�ର� ସହତି ଏକ େ�ହପୂ�� ହୃଦୟ 
ସ�କ� ଏବଂ ଆମର ପେଡ଼ାଶୀମାନ�ୁ 
ଭଲ ପାଇବା | 



ଗ. େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହ ିଦୁଇଟ ି
ଆେଦଶ  କୁ ବୁଝବିା, େସେତେବେଳ 
ଆେମ ତା� ଶଷି� େହବା ପାଇଁ 
ଯୀଶୁ�ଠାରୁ ଆଶା କରୁ�ବା କଥା 
ବୁଝପିାରିବା | 
3)Luke 9:23-26 
*ଲୁକ ୯:୨୩-୨୬ 
->1. ଯୀଶୁ ଚାହୁଁ�ବା ହୃଦୟକୁ ଗୁରୁ� 
ଦଅି |  ଯୀଶୁ ନଜି ଅନୁଗାମୀମାନ�ଠାରୁ 
ଯାହା ଆଶା କରି�େଲ, ଏହ ିଶା� 
ଆମକୁ କହଥିାଏ | 



 ନଜିକୁ ଅ�ୀକାର କରିବା | 
 • �ତଦିନି �ସ କରୁ�ବା େଲାକ�ୁ 
ନଅି�ୁ | 
 • �ୀ�� ପାଇଁ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ 
ଇ�ା | 
 • ଯୀଶୁ କମି�ା ତା� କଥା ପାଇଁ ଲ�ତି 
ହୁଅ�ୁ ନାହ� | 
 
 2. ଶଷି��ର ଏହ ିଦାବଗୁିଡ଼କି 
ବଷିୟେର ଆପଣ କପିରି ଅନୁଭବ 
କର�?ି 



 
 3. “ନଜିକୁ ଅ�ୀକାର କରିବା” ଏହାର 
ଅଥ� କ’ଣ?  “�ତଦିନି ତୁମର କ�� 
େନବା” ର ଅଥ� କ’ଣ? 
 
 4. ଯୀଶୁ�ୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ 
ତ�ାଗ କରିବା କ’ଣ କ�କର େହବ? 
5. ଆେମ କପିରି “ଯୀଶୁ ଏବଂ ତା� 
ବାକ� ପାଇଁ ଲ�ତି େହାଇପାରିବା?” 
 
4)Luke 11:1-4 



*ଲୁକ ୧୧:୧-୪ 
->1. ଯୀଶୁ ନଜି ଶଷି�ମାନ�ୁ କପିରି 
�ାଥ�ନା କରିବାକୁ ଶଖିାଇେଲ।  େସ 
ଇଶ�ର�ୁ “ଆମର ପିତା” େବାଲି 
କହବିାକୁ ଶଖିାଇେଲ | 
 
 2. ଜେଣ ଶଷି� େହବା େହଉଛ ିଆମର 
ପିତା ଭାବେର ଇଶ�ର� ସହତି 
ବ��ିଗତ ସ�କ� ର�ବା |  ଆେମ 
�ାଥ�ନା କରି ତା� ସହତି କଥାବା��ା 
କରି ଏବଂ ଶ� ମା�ମେର ତା� କଥା 



ଶୁଣିବା �ାରା ଇଶ�ର� ସହତି ସ�କ� 
�ାପନ କରିପାରିବା | 
 
5)Luke 14:25-33 
*ଲୁକ ୧୪:୨୫-୩୩ 
->1. ଯୀଶୁ�ୁ ପାରିବାରିକ ସ�କ� ଏବଂ 
ନଜି ଜୀବନ ଅେପ�ା ଭଲ ପାଇବା 
ଉଚ�ି | ଏହାର ଅଥ� ନୁେହଁ େଯ 
ପିତାମାତା�ୁ ସ�ାନ େଦବା ଉଚ�ି ନୁେହଁ 
କମି�ା େସମାନ�ୁ େସବା କରିବା ଉଚ�ି 
ନୁେହଁ 



 
 2. କ�ଶକୁ ବହନ କରିବାକୁ ଇ�ୁକ ଏବଂ 
ତଥାପି ଯୀଶୁ�ୁ ଅନୁସରଣ କର | 
 
 3. ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂବ�ରୁ ଖ�� 
ଗଣନା କର�ୁ |  ଯୀଶୁ�ୁ ଅନୁସରଣ 
କରିବା �ଣିକ ନ�ି�ି ପାଇଁ ଏକ ଗ�ୀର, 
ଆଜୀବନ ନ�ି�ି େହବା ଉଚତି ଏବଂ 
େକବଳ ଭାବ�ବଣ ନୁେହଁ | 
 



 4. ସମ� ମେନାଭାବ ତ�ାଗ କରିବାକୁ 
ଇ�ା େସଠାେର ରହବିା ଉଚ�ି | 
 
6)1 John 2:3-6 
*୧ମ େଯାହନ ୨:୩-୬ 
->1. ଏହ ିଶା�ଗୁଡକି ଆମକୁ କହଥିାଏ 
େଯ େକହ ିଜେଣ �ୀ�ିଆନ କ ିନୁେହଁ 
ଆେମ କପିରି ଜାଣିପାରିବା | 
 



 2. ଯିଏ �ୀ��ୁ ଜାଣ�,ି େସ �ୀ�� 
କଥା ମାନବିା ଉଚ�ି |  ନେଚ� ତା�ର 
ଦାବ ିମିଥ�ା ଅେଟ |  [ଲୂକ 6:46] 
3. �ୀ��ଠାେର ବାସ କରୁ�ବା 
ବ��ି� ସେ�ତ େହଉଛ ିେଯ େସ 
ଯୀଶୁ� ପରି ଚାଲିବା ଉଚ�ି | 
7)John 8:31,32 
*େଯାହନ ୮:୩୧-୩୨ 
->1. ଜେଣ ଶଷି� େହବା ପାଇଁ ବ�ିାସ 
ଯେଥ� ନୁେହଁ | 
 



 2. ଶଷି� େହବା ପାଇଁ ଆ�ା [େମା 
ଶ�ିାକୁ ଧରି ରଖ] 
 
8)John 13:34-35 
*େଯାହନ ୧୩:୩୪-୩୫ 
->1. ଏହା େହଉଛ ିଏକ ନୂତନ ଆେଦଶ 
ଯାହା ଯୀଶୁ �ଦାନ କର� ିକାରଣ େସ 
ଆମକୁ େ�ମର ଉଦାହରଣ ଅନୁସରଣ 
କରିବାକୁ କହୁଛ� ି| 
 



 2. ଯୀଶୁ� ଶଷି� େହବାର ସେ�ତ 
େହଉଛ ିେ�ମ | 
 ହଜଯିାଇ�ବା େଲାକ�ୁ ଭଲ ପାଇବା 
ଏବଂ େସମାନ�ୁ ବ�ାଇବା, ମନୁଷ�ର 
ମ��ଜୀବୀ େହବା ଶ�ିବା, ମହାନ 
ଆେୟାଗକୁ ମାନବିା | [ମା�ଉ 28: 
18-20, ଲୂକ 19:10, ମାକ� 1: 16-
20] 
 • ଗରିବ�ୁ େ�ମ କରିବା | [ମା�ଉ 
25: 32-46] 



 ଆମ ପରିବାରକୁ ଭଲପାଇବା | [୧ 
ତମି� ::]] 
 ମ�ଳୀକୁ ଭଲପାଇବା | [1 ପିତର 1: 
22, ଗାଲlତୀୟ 6:10] 
 ଆମର ଶତ�ମାନ�ୁ ମ� ଭଲପାଇବା | 
[ମା�ଉ5:44] 
 
9)Matthew 7:21-23 
*ମା�ଉ ୭:୨୧-୨୩ 
->1. ଯୀଶୁ�ୁ �ଭୁ କରିବା ଅଥ� ଶ� 
କହବିାଠାରୁ ଅ�କ | 



 
 2. ଧାମ�କ, �ଭୁ, �ଭୁ େବାଲି କହବିା 
କମି�ା ଭବଷି�ବାଣୀ କରିବା ଏବଂ 
ଚମ�ାର କରିବା ଯେଥ� ନୁେହଁ | 
 
 3. ପରି�ାଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ପିତା� ଇ�ା 
କରିବା ଆବଶ�କ | 
 
 4. ପିତା� ଇ�ା ପାଳନ କରୁ�ବା ବ��ି 
�ଗ�ରାଜ�େର �େବଶ କରିେବ | 
 



 
10)Mark 1:16-20 
*ମାକ� ୧:୧୬-୨୦ 

->1. ଏହ ିଶା�େର ଯୀଶୁ ତା�ର 
�ଥମ ଶଷି�ମାନ�ୁ ଶେିମାନ, ଆ�ିୟୁ, 
ଯାକୁବ ଏବଂ େଯାହନ�ୁ କପିରି 
ଡାକେିଲ ଏବଂ େସମାେନ ଏହ ିଆହନକୁ 
କପିରି �ହଣ କେଲ େସ ବଷିୟେର 
କଥାବା��ା େହାଇଛ ି| 
 



 2. ସାଇମ� ଏବଂ ଆ�ିୟୁ କପିରି 
�ତ�ିିୟା କେଲ?  ଯାକୁବ ଏବଂ 
େଯାହନ କପିରି �ତ�ିୟିା କେଲ? 
 
 3. ଯୀଶୁ�ୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ 
ଆପଣ କପିରି ଆହନ କରିେବ? 
 
 4. ‘ପୁରୁଷମାନ�ର ମ��’ େହବାର 
ଅଥ� କ’ଣ? 
 
11)Romans 10:9-13 



*ରୀମୀୟ ୧୦:୯-୧୩ 
->ବା�ି� ସମୟେର ଆେମ �ୀକାର 
କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ େଯ ‘ଯୀଶୁ େମାର 
�ଭୁ’ |  ଯୀଶୁ�ୁ �ଭୁ େବାଲି �ୀକାର 
କରିବାର ଅଥ� କ’ଣ? 
 
 କ) ଏହ ି�ିକାର େହଉଛ ିଆମର ସ�ୂ�� 
�ତବି�ତା ଏବଂ ଯୀଶୁ �ୀ�� �ତ ି
ଭ�ିର େଘାଷଣା | 



ଖ) ଏହାର ଅଥ� େହଉଛ ିେଯ ମୁଁ ତା� 
ଇ�ାକୁ େମା ନଜି ଉପେର ବାଛବିାକୁ 
ନ�ି�ି େନଇଛ ି| 
 
 ଗ) ଏହାର ଅଥ� େହଉଛ,ି ଯାହା 
େହଉନା କାହ�କ ିମୁଁ ତା� କଥା ମାନବିାକୁ 
ନ�ି�ି େନଇଛ ି| 
 
 ଘ) େକବଳ ଆମ ପାଟେିର �ୀକାର 
କରିବା ଯେଥ� ନୁେହଁ, ଆମକୁ ହୃଦୟ 
ସହତି ବ�ିାସ କରିବାକୁ ପଡବି | 



 
 ଇ) [୨ ତୀମ� ୨: ୧-21-୧]] 
ଯୀଶୁ�ୁ �ଭୁ େବାଲି �ୀକାର କରିବା 
ଅଥ� େହଉଛ ିଦୁ�ତାଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ 
ଭଲ କାମ କରବିା ଉଚ�ି | 
 
ସ�ିା�: ଯୀଶୁ� ଜେଣ ଶଷି� େହବା 
କମି�ା ଯୀଶୁ�ୁ ତୁମର �ଭୁ କରିବା ତା� 
ସହତି ଏକ େ�ହପୂ��, ଆ�ାକାରୀ ଏବଂ 
ବ�ିୟ ସ�କ� �ାପନ କେର |  ଆେମ 



ଯୀଶୁ� ସହ ଆମର ସ�କ�କୁ ଅନ� 
ସମ�� ଅେପ�ା ର�ବାକୁ ��ୁତ | 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Church:- 
ମ�ଳୀ 
 
 
ଉେ�ଶ�: ବା�ି� ପେର େକହ ିନଜି 
ପାଇଁ ଯ� େନବାକୁ ଛାଡେିବ ନାହ� |  
ଏହା ପରିବେ��, ଯୀଶୁ ଆମକୁ 
ଶରୀରେର ବା�ିଜତି କେଲ, ମ�ଳୀ 
(�ଥମ କରି�ୀୟ ୧୨:୧୨-୧୩) 
ତା� �ତ ିଆମର ଭ�ିେର ସମାନ 
ଚ�ିାଧାରା ବଶି�ି ଶଷି�ମାନ� ସହତି 



େଯାଗେଦବାକୁ |  ଏହ ିଭାଇ ଓ 
ଭଉଣୀମାେନ �ୀ�� ସହତି 
ଚାଲିବାେର ନରି�ର ଉ�ାହର ଉ� 
େହବା ପାଇଁ ଉ��ି | 
 
 ଚ�� ପାଇଁ �ୀ� ଶ� େହଉଛ ି
“ଏକେକ�ସଆି” ଯାହା ଏକ ଶ�ର ଅଥ� 
େହଉଛ ିଏକ ଡାକରା, ଏକ ସଭା | 
 
1. Colossians 1:18 
*କଲସୀୟ ୧:୧୮ 



->କ) ଚ�� େହଉଛ ି�ୀ�� ଶରୀର | 
 
 ଖ) ଶରୀରର ମୁ� ଦରକାର |  �ୀ� 
ମ�ଳୀର ମୁଖ� ଅଟ�।ି 
 
 ଗ) ଚ�� ଏକା� ଆବଶ�କ |  ଜେଣ 
ଯୀଶୁ�ୁ “ହଁ” କହପିାରିବ ନାହ� ଏବଂ 
ତା’ପେର ତା� ଚ��କୁ “ନା” କହପିାରିବ 
ନାହ� | 
 
2. 1 Corinthians 12:12-26 



*୨ୟ କର�ୟି ୧୨:୧୨-୨୬ 
->କ) େଯଉଁମାେନ ପରି�ାଣ ପାଇଛ�,ି 
େସମାେନ �ୀ�� ଶରୀରର ଅ� ଅଟ� ି
| 
 
 ଖ) ଆେମ ତା� ଶରୀରେର େଗାଟଏି 
ଆ�ା �ାରା ବା�ିଜତି | 
 
 ଗ) ଶରୀରର �େତ�କ ସଦସ� 
ଗୁରୁ�ପୂ�� ଏବଂ ଆବଶ�କ | 
 



 
      

 
 ଇ) ଆମର ପର�ର ପାଇଁ ପାର�ରିକ 
ଚ�ିା ରହବିା ଉଚ�ି  
3. 1 Timothy 3:15 
*୧ ମ ତୀମି� ୩:୧୫ 
->କ) ଚ�� େହଉଛ ିଇଶ�ର� ଘର 
[ପରିବାର] | 
 

ଘ) �ୀ�� ଶରୀରେର କଣସି ବଭିାଜ
ନ େହବା ଉଚ�ି ନୁେହଁ |



 ଖ) ଚ�� େହଉଛ ିସତ�ର �� ଏବଂ 
ମୂଳଦୁଆ | 
 
4. Ephesians 2:19-22 
*ଏଫିସୀୟ ୨:୧୯-୨୨ 
->କ) ପରେମଶ�ର� ଚ�� �ୀ�� 
ଉପେର ମୂଳଦୁଆ ଭାବେର ନମି�ତ | 
 
 ଖ) େ�ରିତ ଏବଂ ଭବଷି� � ବ�ାମାେନ 
ମୂଳଦୁଆ ଅଟ� ି| 
 



 ଗ) ତ� ସମ��ୀୟ ବଷିୟଗୁଡ଼କି 
ଉପେର ବାଇବଲ େହଉଛ ିଚ��ର 
ଅ�କାର | 
 
5. Ephesians 4:11-16 
*ଏଫିସୀୟ ୪:୧୧-୧୬ 
->କ) ଇଶ�ର ତା� ମ�ଳୀକୁ ବଭିି� 
େସବାୟତମାନ� ସହତି େସବା 
େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ��ୁତ କର� ି| 
 



 ଖ) ଇଶ�ର� ଇ�ା େହଉଛ ିତା� 
ଚ��େର ପରିପ� େହବା ଏବଂ 
ବ�ିାସେର ଏକ େହବା | 
 
 ଗ) େଯେତେବେଳ “�େତ�କ ଅଂଶ 
ନଜି କାଯ�� କେର” େସେତେବେଳ ତା� 
ଚ�� ବନ ିଥାଏ | 
 
 ଘ)ପରେମ�ର କପିରି ତା� ଚ�� 
ଗଠନ ପାଇଁ ଆପଣ�ୁ ବ�ବହାର 
କରିପାରିେବ? 



 
6. Hebrews 13:17 
*ଏ�ୀ ୧୩:୧୭ 
->କ) ଚ�� େନତାମାନ�ୁ ନଯୁି� କରିଛ ି
ଏବଂ ଜେଣ େସମାନ� କ��ୃ �କୁ ଦାଖଲ 
କରିବା ଆବଶ�କ | 
7. Hebrews 3:12-13 
*ଏ�ୀ ୩:୧୨-୧୩ 
->କ) ଆମକୁ ଏ��ତ ିଦୃ�ି େଦବାକୁ 
େହବ େଯ ଆମର ଭାଇମାେନ ଆ�ା�କି 
ରହବିାକୁ ସାହାଯ� କର� ି| 



 
 ଖ) ଏ�ପାଇଁ ଆେମ �ତଦିନି 
ପର�ରକୁ ଉ�ାହତି କରିବା | 
 
8. Hebrews 10:24-25 
*ଏ�ୀ ୧୦:୨୪-୨୫ 
->କ) �ୀ��ଠାେର କପିରି ପର�ରକୁ 
“�ବ��ାଇବା” ବଷିୟେର ଆେମ ଚ�ିା 
କରିବା |  [�ରୁ ମ� ଅନୁବାଦ, 
ଉେ�ଜତି] 
 



 ଖ) ଆମକୁ ଏକାଠ ିେହବାର ଅଭ�ାସ 
ପାଇଁ ଉ�ଗ�ୀକୃତ େହବାକୁ ପଡବି 
(େ�ରିତ ୨:୪୨)) | 
 
 ଗ) ଆେମ ପର�ରକୁ ଉ�ାହତି କରିବା 
| 
 
9. Acts 2:42 
*େ�ରିତ ୨:୪୨ 
->କ) �ାଥମିକ ଚ�� େ�ରିତମାନ� 
ଶ�ିା, ସହଭାଗୀତା, ରୁଟ ିଭା�ିବା ଏବଂ 



�ାଥ�ନା ପାଇଁ [�ିର ଭାବେର ଜାରି 
ରହଲିା] |  ଆେମ େସମାନ� ଭ�ିକୁ 
ଅନୁକରଣ କରିବା ଆବଶ�କ | 
 

 
 

  ଗ ଗ  
     

 
 

10. Colossians 3:12-17
*କଲସୀୟ ୩:୧୨-୧୭
->କ) ଏହି ୁଣ ୁଡ଼କି  ଇ ଶ�ର� ଚ
��େର ଆମର ସ�କ�କୁ ବ��ତ କରିବା
ଉଚ�ି: ଦୟା, ଦୟା, ନ�ତା, ଭ�ତା 
ଏବଂ ଧଯ�� |



 ଖ) ପର�ର ସହ ସହ� କର�ୁ ଏବଂ 
େକୗଣସ ିଅଭିେଯାଗ �ମା କର�ୁ | 
 
 ଗ) କୃତ� ହୁଅ | 
 
 ଘ) ପର�ରକୁ ଉପେଦଶ ଦଅି ଏବଂ 
ଶ�ିା ଦଅି | 
 
11. Matthew 18:15-17 
*ମା�ଉ ୧୮:୧୫-୧୭ 



->କ) �ୀ�ିଆନମାେନ କପିରି ଚ��େର 
ବବିାଦର ସମାଧାନ କରିେବ ତାହା ଶ�ିା 
ଦଅି� ି| 
 
  
ସ�ିା�: ତୁେମ ତା� ଚ��ର ଅଂଶ େହବା 
ପାଇଁ God ଶ�ର� େଯାଜନା 
ବୁଝପିାରୁଛ କ?ି  ତୁେମ ବୁଝପିାରୁଛ କ ି
ଏହ ିଚ��ର ଅଂଶ େହବା ତୁମର ଅଥ� 
କ’ଣ?  େକଉଁ ଉପାୟେର ତୁେମ 
ଇଶ�ର� ଚ��ର ସଦସ� ଭାବେର ତୁମର 



ଦାୟି�  ପୂରଣ କରିପାରିବ?  ଚ�� 
ସଭାଗୁଡ଼କିେର େଯାଗେଦବା େକେତ 
ମହ�? ପୂଣ�? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sin:- 
ପାପ 
 
 
ଉେ�ଶ�: େଯେତେବେଳ ଆେମ 
ସମେ� ଅନୁ�ହ �ାରା ପରି�ାଣ 
ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦ ିଆେମ କ sin 
ଣସ ିପାପ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ େତେବ କ 
grace ଣସ ିଅନୁ�ହ ନାହ� |  ଅବଶ�, 
ସମେ� ପାପ କରିଛ� ି(େରାମୀୟ ୩: 
୨୩);  େତଣୁ, ଆେମ ସମେ� ଇଶ�ର� 



କୃପା ଆବଶ�କ କରୁ (େରାମୀୟ ୬: 
୨୩) |  େତଣୁ, ଏହ ିଅ�ୟନର 
ଉେ�ଶ� େହଉଛ ିଜେଣ ନଜିକୁ ନଜିକୁ 
େଦ�ବାେର ସାହାଯ� କରିବା େଯପରି 
ଆମର ପବ�ି ଇଶ�ର େସମାନ�ୁ 
େଦଖ�:ି ସଂପୂ�� ପାପପୂ�� ଏବଂ ଆମ 
ଇଶ�ର�ଠାରୁ ଅଲଗା |  ଏହ ିହୃଦୟ�ମ 
ଉଭୟ �ମା ଏବଂ ଅନୁତାପ ପାଇଁ ଏକ 
ଇ�ା ଆଣିଥାଏ | 
 
 



1. Isaiah 59:1-2 
*ଯିଶାଇୟ ୫୯:୧-୨ 

    
 ଗ     

     

        
       

     
     

 

-> ଆମର ପାପ ଆମକୁ
ଇଶ�ର�ଠାରୁ ଅ  ା କେର |
େଯେତେବେଳ ଆେମ ପାପ କରୁ, ସେତ
େଯପରି ଆେମ ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମ 
ମ�େର ଏକ କା� ସୃ�ି କରୁ | େତଣୁ
ଏହା ଇଶ�ର� େଦାଷ ନୁେହଁ | ଇଶ�ର�
ନକିଟତର େହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାପର
ଏହି କା� ଭା�ିବାକୁ ପଡବି |



2. Romans 3:23 
*େରାମୀୟ ୩:୨୩ 
->େକେତ େଲାକ ପାପ କରିଛ�?ି  
ସମେ� ପାପ କରିଛ�।ି 
 
 େତଣୁ ଆମ ସମ��ର ପାପ ପାଇଁ 
�ମା ଆବଶ�କ |  େଗାଟଏି ମିଥ�ା 
ତୁେମ କହୁଛ ତୁେମ ମିଥ�ାବାଦୀ ହୁଅ 
େତଣୁ େଗାଟଏି ପାପ ତୁେମ ପାପୀ |  
ପାପୀ େହବା ପାଇଁ ଆପଣ�ୁ ଅେନକ 
ପାପ କରିବାକୁ ପଡବି ନାହ� |  େତଣୁ 



ଆେମ ସମେ� ପାପୀ |  ଆେମ 
ଅନ�ମାନ�ଠାରୁ ଭି� ନୁହଁ |  ଆମ 
ସମ��ୁ �ମା ଦରକାର | 
 
 େଯେତେବେଳ ଆେମ ନଜିକୁ 
ଅନ�ମାନ� ସହତି ତୁଳନା କରୁ ଆେମ 
କପିରି ଅନୁଭବ କରୁ |  ଆେମ ଅନୁଭବ 
କରୁ େଯ ଆେମ ଅନ�ମାନ� ତୁଳନାେର 
ଭଲ କ�ୁି େଯେତେବେଳ ଆେମ ନଜିକୁ 
ଭଗବାନ� ସହ ତୁଳନା କରୁ 
େସେତେବେଳ ଆେମ ସମେ� ଅ� 



େହାଇଥାଉ |  ତୁେମ େଯେତ ଭଲ 
େହେଲ ମ� ଆେମ ଇଶ�ର� େଗୗରବକୁ 
େକେବବ ିପହ� ିପାରିବୁ ନାହ� |  ଆେମ 
ସମେ� �ାସ ପାଇଥାଉ | 
 
 
4. Galatians 5:19-21 
*ଗାଲାତୀୟ ୫:୧୮-୨୧ 
->ଆେୟାଗର ପାପ | 
 େଯୗନତା-  େଯୗନପାପ | 
 େଲାଭ 



 ଝଅିମାନ�ୁ ଥ�ା କରିବା – ଅଭ� 
ମ�ବ� େଦବା, ବ� େର ମହଳିା� 
ପଛେର ଠଆି େହବା, ଜାଣିଶୁଣି 
େସମାନ�ୁ ଛୁଇଁବା | 
 ଅ�ୀଳତା – ଖରାପ ଚଳ��ି, 
ଇ�ରେନ�, ବହ,ି ଫେଟା ଇତ�ାଦ ି| 
 ହ�ା�ର 
 ବବିାହ ବାହାେର େଯୗନସ�କ� – 
ପେଡାଶୀ ବ��ି, ପୁଅ ବ�ୁ /  ଝଅି ବ�ୁ, 
େବଶ�ାକୁ ଯିବା ଇତ�ାଦ ି| 



 ପରିବାର ସଦସ�, ସ�କ�ୀୟ, ମାଉସୀ, 
ମାମୁଁ, ସ�କ�ୀୟ, ଭାଇ କମି�ା ଭଉଣୀ 
ଇତ�ାଦ ିସହତି େଯୗନ ସ�କ� | 
 ସମଲି�ୀ ସ�କ� – ସମାନ ଲି�ର 
େଲାକ� ସହ େଯୗନ ସ�କ�, ପର�ରକୁ 
ବ��ିଗତ ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁବା, ପର�ରକୁ 
ମ�ବଟ� କରିବା, ଓରା� େସ�, ଆନା� 
େସ� ଇତ�ାଦ ି| 
 ଶଶୁି ନଯି�ାତନା – ପିଲାମାନ� ସହତି ଯ 
ସ�କ�, ପିଲାମାନ�ୁ ଆ� ସ�ୁ�ତା 
ପାଇଁ ବ�ବହାର କରିବା, ପିଲାମାନ�ୁ 



େକାଳେର ର�ବା, ଓରା� େସ� 
ଇତ�ାଦ,ି 
 
 ଅପରି�ାରତା – ନଜି ବଷିୟେର, ତୁମର 
ପରିବାର, ତୁମର ପୃ�ଭୂମି ବଷିୟେର 
ମିଥ�ା କହବିା, ପରୀ�ାେର �ତାରଣା 
କରିବା, ମିଥ�ା �ମାଣପ� ତଆିରି 
କରିବା, ଖରାପ ଭାଷା ବ�ବହାର 
କରିବା, େଚାରି କରିବା | 
େଦବୁେଚରୀ – ଇ�ୁଲେଜନ�, ଆ�-
ସ�ୁ�ତା, ଅ�କ କଛି,ି ଅ�କ େଶାଇବା, 



ଅଳସୁଆତା, ଅ�କ କଛି ିଖାଇବା 
ଅତ��କ ଖରାପ ଅେଟ | 
 
 ମୂ��ପୂଜା – ମୂ��, ଫେଟା, ଚ�ି, ପଥର, 
ଗୁରୁ�ୁ ପୂଜା କରିବା କମି�ା ଭଗବାନ� 
ଉପେର କଛି ିକମି�ା କାହାକୁ ର�ବା | 
 
 ଯାଦୁକରୀ – କଳା ଯାଦୁ, ନେିଜ 
ଭଗବାନ� ବ�ତୀତ ଅନ� େକୗଣସ ିଶ�ି 
ଉପେର ବ�ିାସ କେର |  ପଦ� ବ�ିାନ, 
େଜ�ାତଷି ଶା� ଏବଂ ରାଶଫିଳ ଉପେର 



ବ�ିାସ, ପରେମ�ର� ଅେପ�ା ହାତ 
ଏବଂ ତାରା ଆମ ଜୀବନକୁ ନୟି�ଣ 
କର� ିେବାଲି ବ�ିାସ କରିବା | 
 
 ଘୃଣା – �ମା ନକରିବା, ଶତ�ତା, ସ��ି 
ଗଡା, ତୁମକୁ ଆଘାତ େଦଇ�ବା 
େକୗଣସ ିଶରୀରକୁ ଘୃଣା କରିବା ଭୁଲ 
ଅେଟ | 
 
 ଅସେ�ାଷ – ସ�କ�େର ଘଷ�ଣ |  
ତୁମର ଜୀବନେର, ବବିାହେର େକୗଣସ ି



ସମାଧାନ େହାଇନ�ବା ବବିାଦ ଅଛ ିକ?ି  
ଈଷ�ା – ଧନୀ େହବା | 
 
 ଫି� କମି�ା ରାଗ – ଏେତ େ�ା�ତ 
େହାଇ ତୁେମ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ�ବହାର 
କର, େଲାକ� ଉପେର ଜନିଷି 
ଫି�ିଦଅି, େଲାକ�ୁ ମାଡ ମାରିବା 
ଇତ�ାଦ ିଇତ�ାଦ,ି 
 
 �ାଥ�ପର ଅଭିଳାଷ – େକବଳ ଆ� 
ବଷିୟେର ଚ�ିା କେର, ଅନ�ମାନ� 



ବଷିୟେର ଚ�ିା କେର ନାହ�, େକବଳ 
ଆ� କ�ାରିୟର ଏବଂ ଚାକରିି ବଷିୟେର 
ଚ�ିା କେର ଏବଂ ଜେଣ କ’ଣ 
କରିପାରିବ ଏବଂ ପାଇପାରିବ | 
 
 ମତେଭଦ – ଗଡା, ମତେଭଦ | 
 
 ଦଳଗୁଡକି – ଭି� ଭି� େଗା�ୀର 
ଗଠନ, ଏକ େଗା�ୀ ମ�େର �ତ�ି�ୀ 
େଗା�ୀ ଗଠନ | 
 



ଈଷ�ା – ଅନ�ମାନ�ର ସ��ି କମି�ା 
ସଫଳତାକୁ େଲାଭ କର, ଅନ�ମାନ� 
ଉ�ତ ିପାଇଁ ଖସୁ ିନୁେହଁ, ଭଗବାନ 
ତୁମକୁ ଯାହା େଦଇଛ� ିେସ�େର ସ�ୁ� 
ନୁହଁ� ି| 
 
 ମଦ�ପାନ – ମଦ�ପାନ, ନଶିା େସବନ, 
ତମାଖ ୁେଚାବାଇବା, ସଗିାେର�, ପ�ା� 
ପାରା� ଇତ�ାଦ ିଉପେର ଅତ��କ 
ମଦ�ପାନ, 
 



 ଅଗ�� -  ୱାଇଲ� ପାଟ�, ଏକ େଗା�ୀେର 
କଛି ିମ� କାଯ�� କରବିା 
  | 
5. Mark 7:21-23 
*ମାକ� ୭:୨୧-୨୩ 
->ପାପ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଆସଥିାଏ |  
େତେବ ଆମର ପାପ ପାଇଁ କଏି ଦାୟୀ?  
ଆମ 
 
 ଆେମ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଅନ�, 
ପରି�ିତ ିକମି�ା ପରିେବଶକୁ ଦାୟୀ 



କରିପାରିବା କ?ି  ନା!  ଆମର ସମ� 
ପାପ ପାଇଁ ଆମକୁ ବ��ିଗତ ଦାୟି� 
େନବାକୁ ପଡବି |  ହଁ ଅନ�ମାେନ 
ଆମକୁ ଭୁ� କରିବାକୁ �ଭାବତି କର� ି
କ�ୁି ଭୁ� କମି�ା ଠ�ି କରିବା ସ�ୁ�� 
ଭାବେର ଆମର ଅଧୀନେର | 
 
6. James 4:17 
*ଯାକୁବ ୪:୧୭ 



->ତ�ାଗ କରିବାର ପାପ – ଯଦ ିତୁେମ 
ଯାହା କର ତାହା ଜାଣିବା ଉଚ�ି ନୁେହଁ, 
େତେବ ତୁେମ ପାପ କର | 
 
7. James 5:16 
*ଯାକୁବ ୫:୧୬ 
 
8. 1 John 1:9 
*୧ମ େଯାହନ ୧:୯ 
->ଏହ ିଦୁଇଟ ିଶା� ଆମର ପାପ 
�ୀକାର କରିବା ବଷିୟେର କଥାବା��ା 



କେର |  ଈଶ�ର ହ� ଆମର ପାପ �ମା 
କର� ି| 
 
 େତଣୁ ଆେମ ଇଶ�ର� ନକିଟେର 
ଆମର ନ�ି�� ପାପ �ୀକାର କରିବା 
[�ୀକାର କରବିା / �ୀକାର କରିବା] 
ଆବଶ�କ | [ଗୀତସଂହତିା ୩୨: ୧-୫] 
 
 ଶା� ଆମକୁ ନେି��ଶ େଦଇଥାଏ େଯ 
ଈ�ର� ପରାମଶ� ଏବଂ ମ��ି �ାଥ�ନା 
ପାଇଁ ଆେମ ଅନ� ଭାଇ କମି�ା ଭଉଣୀ�ୁ 



େଖାଲାେଖାଲି ଭାବେର ନଜି ପାପ 
�ୀକାର କରୁ | 
 
 ଏହାର ଅଥ� େହଉଛ ିେଯ ଆେମ ପାପ 
କରି�ବା ବ��ି� ନକିଟେର ଆମର 
ପାପ �ୀକାର କରିବା ଏବଂ �ମା 
ମାଗିବା | 
ପରାମଶ�ତ ବ�ାୟାମ: ଯଦ ିଇ�ା ହୁଏ, 
େସମାନ�ର ସମ� ନ�ି�� ପାପର ଏକ 
ତାଲିକା େଲଖ�ୁ େଯେତ ମେନ ର�େବ 
ଯାହା �ାରା େସମାେନ ଇଶ�ର ଏବଂ 



େଲାକ� ବରୁି�େର େସମାନ�ର ପାପ 
ସହତି ସ�କ�େର ରହପିାରିେବ |  କମି�ା 
ଆେମ େସମାନ�ୁ ଅତୀତର ପାପ 
�ୀକାର କରି ଇଶ�ର�ୁ ଏକ ଚଠି ି
େଲ�ବାକୁ ପରାମଶ� େଦଇପାରିବା |  
ପରବ��ୀ ଅ�ୟନ ପାଇଁ ଏହାକୁ 
ଆଣିବାକୁ ଆେମ େସମାନ�ୁ ଉ�ାହତି 
କରିବା ଆବଶ�କ 
  | 
 
ସ�ିା�:-  



ତୁମର ନ�ି�� ପାପ �ୀକାର କରିବା 
ବଷିୟେର ତୁେମ କପିରି ଅନୁଭବ 
କରୁଛ?  ଆପଣ ନଜି ଜୀବନ ବଷିୟେର 
ପୂବ�ରୁ କାହା ପାଇଁ େଖାଲା ଅଛ� ିକ?ି 
 
 
 
 
 
 
 



Cross:- 
କୁ୍ରଶ 
ପରାମଶଶ: ଏହ ିଶକି୍ଷା କ୍ରରିବା ପୂବଶରୁ 
ପ୍ରଥମମ “ପାସନ୍ ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍୍ଟ” ଚଳଚ୍ଚତି୍ର 
ମେଖନୁ୍ତ | 
 
 ଉମେଶୟ: “କ୍ରାରଣ ଇଶବର ଜଗତକୁ୍ର 
ଏମତ ଭଲ ପାଉଥିମଲ ମେ ମସ ତାଙ୍କର 
ଏକ୍ରମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମେଇଛନ୍ତ,ି ମେ େିଏ 
ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କ୍ରମର ମସ ବନିଷ୍ଟ ମହବ 
ନାହିଁ କ୍ରନୁି୍ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ |  



କ୍ରାରଣ  ଇଶବର ଜଗତକୁ୍ର ନନି୍ଦା କ୍ରରିବା 
ପାଇଁ ନଜି ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଜଗତକୁ୍ର ପଠାଇ 
ନାହଁାନ୍ତ,ି ବରଂ ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମମର 
ଜଗତକୁ୍ର ରକ୍ଷା କ୍ରରିଛନ୍ତ।ି ”  (ମୋହନ 
୩:୧୬-୧୭) 
 ଏଠାମର, ସୁସମାଚାର ବାର୍ତ୍ଶା ଶଖିରମର 
ପହଞ୍ଚଛି ି|  ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମ ଉଦ୍ଧାର 
ପାଇଛୁ |  େୀଶୁଙ୍କ ମେହପୂର୍ଣ୍ଶ ବଳେିାନ 
ଦ୍ୱାରା ଆମମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ |  ଆମକୁ୍ର 
ଅନୁଗ୍ରହ େରକ୍ରାର, ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହମର 
ଏହ ିଅଧ୍ୟୟନ ଶକି୍ତଶାଳୀ ମହବ |  
େୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁୟ ପାଇଁ ଆମକୁ୍ର ୋୟୀ 



କ୍ରରିବାକୁ୍ର ପଡବି |  ବୟକି୍ତଗତ ୋୟିତ୍ 
establish ପ୍ରତଷି୍ଠା କ୍ରରିବା ପମର 
େୀଶୁଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ମପ୍ରମ ଏବଂ କ୍ଷମା 
ପାଇଁ ଅତୟଧିକ୍ର କୃ୍ରତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ 
ଅମଳ କ୍ରରିବ |  ଏହା ଏକ୍ର ଅତୟନ୍ତ 
ଗମ୍ଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ, ମେଉଁଠାମର ଆମମ 
େୀଶୁଙ୍କ କୁ୍ରଶମର େିବାମବମଳ ଶାରୀରିକ୍ର, 
ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି୍ର େନ୍ତ୍ରଣାକୁ୍ର 
ମେଖିବା |  ଚାଲ ପ୍ରାଥଶନା କ୍ରରିବା | 
 
 



1. Mark 14:32-42 
*ମାକ୍ରଶ ୧୪:୩୨-୪୨ 
->: ଏହ ିସମୟମର େୀଶୁ କ୍ରପିରି 
ଅନୁଭବ କ୍ରରୁଥିମଲ?  (ଗଭୀର 
ଅସୁବଧିାମର ଏବଂ େୁୁଃଖମର ଅତଷି୍ଠ) 
 
 ପ୍ର: େୀଶୁ ପ୍ରାଥଶନା କ୍ରରିବା ଆରମ୍ଭ 
କ୍ରଲାମବମଳ କୁ୍ରଶକୁ୍ର େିବାକୁ୍ର ଚାହୁଁଥିମଲ 
କ୍ର?ି  (ନା।) େୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥଶନା ମଶଷ 
ମହବା ପମର େୀଶୁଙ୍କ ମମନାଭାବ କ୍ର’ଣ 
ଥିଲା?  (ମସ ମରିବାକୁ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥିମଲ) 



ମସହଭିଳ,ି ତୁମର ହୃେୟ ପରିବର୍ତ୍ଶନ 
ନମହବା ପେଶୟନ୍ତ ପ୍ରାଥଶନା କ୍ରରି ତୁମର 
ସଂଘଷଶକୁ୍ର େୂର କ୍ରରିବାକୁ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହବା 
ଆବଶୟକ୍ର | 
 
 ପ୍ର: ମେମତମବମଳ ତୁମମ ପ୍ରକୃ୍ରତମର 
ତାଙୁ୍କ ଆବଶୟକ୍ର କ୍ରରୁଥିଲ, ତୁମମ ମକ୍ରମବ 
ବନୁ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତାଶ ମହାଇଛ କ୍ର?ି  ** 
ଅଂଶୀୋର କ୍ରରନୁ୍ତ | 
 



 ପ୍ର: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ିକ୍ର ିେୀଶୁ କ୍ରାହିଁକ୍ର ି
ଏସବୁ କ୍ରରୁଥିମଲ?  (କ୍ରାରଣ ମସ 
ଆମକୁ୍ର ଭଲ ପାଆନ୍ତ।ି ଆମର ପାପ 
ମହତୁ; ଆମର ମିଥୟା, ଆମର ଗବଶ, 
ଆମର ସ୍ୱାଥଶ।) 
 
2. Mark 14:43-50 
*ମାକ୍ରଶ ୧୪:୪୩-୫୦ 
->େିହୂୋ େୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକ୍ରତା 
କ୍ରଲା।  ତୁମମ ମକ୍ରମବ ବଶି୍ୱାସଘାତକ୍ରତା 
କ୍ରରିଛ କ୍ର?ି  ** ମସୟାର କ୍ରରନୁ୍ତ | 



 
 ପ୍ର: େେ ିେୀଶୁ ଚାହିଁଥାମନ୍ତ, ମସ 
ଏଠାମର କ୍ର’ଣ କ୍ରରିଥାମନ୍ତ?  
(ମସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କ୍ରରିବାକୁ୍ର 12,000 
େୂତଙୁ୍କ ପଠାଇମଲ (ମାଥିଉ 26:53) 
 
 ପ୍ର: ମେମତମବମଳ େୀଶୁଙୁ୍କ ଗିରଫ 
କ୍ରରାୋଇଥିଲା ମସମତମବମଳ ସମସ୍ତ 
ଶଷିୟମାମନ କ୍ର’ଣ କ୍ରମଲ (v.50)?  
(ସମମସ୍ତ ତାଙୁ୍କ ପରିତୟାଗ କ୍ରରି 
ପଳାଇମଲ।) 



 
 ପ୍ର: ଆପଣ ମକ୍ରମବ ଏକୁ୍ରଟଆି ଅନୁଭବ 
କ୍ରରିଛନ୍ତ,ି ମେପରି େୁନଆିର ମକ୍ରହ ି
ଆପଣଙ୍କ ବଷିୟମର ଚନି୍ତା କ୍ରରୁନାହଁାନ୍ତ?ି  
** ମସୟାର କ୍ରରନୁ୍ତ | 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ିକ୍ର ିେୀଶୁ କ୍ରାହିଁକ୍ର ି
ଏସବୁ କ୍ରରୁଥିମଲ?  (କ୍ରାରଣ ମସ 
ଆମକୁ୍ର ଭଲ ପାଆନ୍ତ।ି ଆମର ପାପ 
ମହତୁ: ଆମର ମିଥୟା, ଆମର ଗବଶ, 
ଆମର ଅଳସଆୁ ଇତୟାେ)ି 



 
 
3. Mark 14:53-65 
*ମାକ୍ରଶ ୧୪:୫୩-୬୫ 
->ପ୍ର: େୀଶୁ ଏଠାମର ପରୀକ୍ଷା କ୍ରରିବାକୁ୍ର 
ୋଇଥିମଲ |  ଏହା କ୍ର ିପ୍ରକ୍ରାର ପରୀକ୍ଷା 
ଥିଲା?  (ଏକ୍ର ଅନୟାୟ ପରୀକ୍ଷା) 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ମକ୍ରମବ ଅନୟାୟ କ୍ରରିଛନ୍ତ ି
କ୍ର?ି  ** ଅଂଶୀୋର ଆମମ କ୍ରପିରି 
ପ୍ରତକି୍ରିୟା କ୍ରରିବା? 



 
 ପ୍ର: ଗତ ତନିବିଷଶ ମଧ୍ୟମର ମସ ସୁସ୍ଥ 
କ୍ରରିଥିବା ସମସ୍ତ ମଲାକ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମକ୍ରହ ି
ଜମଣ ତାଙ୍କ ବଚିାର ସମୟମର େୀଶୁଙ୍କ 
ପ୍ରତରିକ୍ଷାକୁ୍ର ଆସଥିିମଲ କ୍ର?ି 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ମକ୍ରମବ ଅମୂଲୟ ଅନୁଭବ 
କ୍ରରିଛନ୍ତ ିକ୍ର,ି ଆପଣ କ୍ରରିଥିବା ଭଲ 
କ୍ରାେଶୟକୁ୍ର ମକ୍ରହ ିଲକ୍ଷୟ କ୍ରରିନାହଁାନ୍ତ?ି  ** 
ମସୟାର କ୍ରରନୁ୍ତ | 
 



 ପ୍ର: ମସମାମନ େୀଶୁଙୁ୍କ ଉପହାସ କ୍ରମଲ, 
ତାଙୁ୍କ ମଛପ ପକ୍ରାଇମଲ ଏବଂ ପିଟମିଲ।  
ତୁମମ ମକ୍ରମବ ମଛପ ପକ୍ରାଇଛ କ୍ର?ି  
ତୁମମ ମକ୍ରମବ ମାଡ଼ ମାରିଛ କ୍ର?ି 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ିକ୍ର ିେୀଶୁ କ୍ରାହିଁକ୍ର ି
ଏସବୁ କ୍ରରୁଥିମଲ? (କ୍ରାରଣ ମସ ଆମକୁ୍ର 
ଭଲ ପାଆନ୍ତ।ି ଆମର ପାପ ମହତୁ: 
ଆମର ଅନତକି୍ରତା, ଗବଶ, ଆମର ମକ୍ରାଧ 
ଇତୟାେ)ି 
 



 ପ୍ର: ଏହା ପମର, ମସମାମନ ପିତରଙୁ୍କ 
ପଚାରିମଲ ମେ ମସ େୀଶୁଙୁ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତ ି
କ୍ର?ି  ତନିଥିର ମସ ତାଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକ୍ରାର 
କ୍ରରିଥିମଲ।  ଲୂକ୍ର 22: 54-62 ମର 
ବାଇବଲ କୁ୍ରମହ ମେ େୀଶୁ ଏହା 
ଜାଣିଥିମଲ, ଏବଂ ମସ ପିତରଙ୍କ ଆଡକୁ୍ର 
ଚାହିଁମଲ |  ଏହା ପମର ପିତର ବାହାରକୁ୍ର 
ୋଇ କ୍ରାନ୍ଦମିଲ। 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ମକ୍ରମବ ଶୁଣିଛନ୍ତ ିକ୍ର ି
ଆପଣଙ୍କ ପିଠ ିପଛମର ମକ୍ରହ ିଆପଣଙ୍କ 



ବଷିୟମର ଖରାପ କ୍ରଥା କ୍ରହୁଛନ୍ତ?ି  
ଆପଣ କ୍ରପିରି ଅନୁଭବ କ୍ରମଲ?  ** 
ମସୟାର କ୍ରରନୁ୍ତ | 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ିକ୍ର ିେୀଶୁ କ୍ରାହିଁକ୍ର ି
ଏସବୁ କ୍ରରୁଥିମଲ?  (କ୍ରାରଣ ମସ 
ଆମକୁ୍ର ଭଲ ପାଆନ୍ତ।ି ଆମର ପାପ 
ମହତୁ: ଆମର ମିଥୟା, ମେୟପାନ, 
ଆମର ମଲାଭ ଇତୟାେ,ି 
 
4. Mark 15:1-15 



*ମାକ୍ରଶ ୧୫:୧-୧୫ 
->େୀଶୁ ରାତସିାରା ଉଠମିଲ, ପିଟମିଲ ଓ 
ମଛପ ପକ୍ରାଇମଲ |  ଏମବ ମସ ଆଉ 
ଏକ୍ର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମଖୁୀନ ମହାଇଛନ୍ତ।ି 
 
 ପ୍ର: େୀଶୁଙୁ୍କ ଜମଣ ହତୟାକ୍ରାରୀ 
(ବାରବାସ୍) ସହତି ତୁଳନା 
କ୍ରରାୋଇଥିଲା |  ଭିଡ଼ ମସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟମର ବାଛବିାକୁ୍ର କୁ୍ରହାୋଇଥିଲା।  
ଆପଣ ଭାବୁଥିମବ ମସ କ୍ରପିରି ଅନୁଭବ 
କ୍ରମଲ? 



 
 ପ୍ର: ପୀଲାତ ବଚିାରପତଙି୍କ ଆସନମର 
ବସଥିିମଲ।  ତାଙୁ୍କ େୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟମର 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ମନବାକୁ୍ର ପଡଲିା |  ତୁମମ ଭାବୁଛ 
କ୍ର ିମସ େୀଶୁଙୁ୍କ ପସନ୍ଦ କ୍ରରନ୍ତ?ି 
 
 ପ୍ର: ପୀଲାତ ଜନତାଙ୍କ ସହ େୁକି୍ତ 
କ୍ରରିବାକୁ୍ର ମଚଷ୍ଟା କ୍ରମଲ (“ମକ୍ରଉଁ 
ଅପରାଧ ମହାଇଛ?ି”) ମସମାମନ ତାଙୁ୍କ 
ପସନ୍ଦ କ୍ରମଲ କ୍ର?ି  (ନା, ମସମାମନ 
ଅଧିକ୍ର ମଜାରମର ପାଟ ିକ୍ରରିଥିମଲ) 



 
 ପ୍ର: ମେମତମବମଳ ମଲାକ୍ରମାମନ ଏକ୍ର 
େୁକି୍ତ ହରାଉଛନ୍ତ ିମସମତମବମଳ କ୍ରପିରି 
ପ୍ରତକି୍ରିୟା କ୍ରରିମବ?  (ଚତି୍କାର) 
 
 ପ୍ର: ମାଥିଉ 27:24 ଅନୁୋୟୀ, 
ପୀଲାତ ଏହ ିଘଟଣାର ହାତ ମଧାଇବାକୁ୍ର 
ମଚଷ୍ଟା କ୍ରରିଥିମଲ।  ତାହା ତାଙୁ୍କ ନମିେଶାଷ 
କ୍ରରିମେଇଛ ିକ୍ର?ି  (ନା। ପୀଲାତ 
ନମିେଶାଷତା ଚାହୁଁଥିମଲ, କ୍ରନୁି୍ତ ମସ ଏହାର 
ମୂଲୟ ମେବାକୁ୍ର ରାଜ ିନଥିମଲ। ମତଣୁ 



ତାଙ୍କର ଏହ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ି େୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧମର 
କ୍ର decision ଣସ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ି 
ମହାଇନଥିଲା) 
 
 ପ୍ର: ବାଇବଲ କୁ୍ରମହ ମେ େୀଶୁଙୁ୍କ ମାଡ 
େଆିୋଇଥିଲା।  ତୁମମ ଜାଣିଛ କ୍ର ି
ଚାପୁଡ଼ା କ୍ର’ଣ?  (ମସମାମନ ତୁମକୁ୍ର 
ଛଡ଼ାଇ ନଅିନ୍ତ।ି ମଶଷମର ମସମାମନ 
ହାଡ କ୍ରମିବା କ୍ରାଚ ସହତି ଏକ୍ର ଚମଡ଼ା 
ଚାବୁକ୍ର ତଆିରି କ୍ରରନ୍ତ ିଏବଂ ମସମାମନ 
ତୁମକୁ୍ର ବାରମବାର ଚାବୁକ୍ର କ୍ରରନ୍ତ ି| ରକ୍ତ 



ପ୍ରବାହତି ହୁଏ | େନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରବଳ ଅମଟ | 
ଏବଂ ତୁମର ପିଠ ିମଛାଟ ମାଂସ ପରି 
ନମହବା ପେଶୟନ୍ତ ମସମାମନ ତୁମକୁ୍ର 
ଚାବୁକ୍ର େଅିନ୍ତ ି|) 
 
 ପ୍ର: ଏବଂ ପ୍ରମତୟକ୍ର ଥର ଚାବୁକ୍ର ତଳକୁ୍ର 
ଆସବିା ପମର, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ିକ୍ର ିେୀଶୁ 
କ୍ରାହିଁକ୍ର ିଏସବୁ ମେଇ େିବାକୁ୍ର ଇଚ୍ଛା 
କ୍ରମଲ? (କ୍ରାରଣ ମସ ଆପଣଙୁ୍କ ଭଲ 
ପାଆନ୍ତ।ି ଆମର ପାପ ମହତୁ: ଆମର 
ଧୂମପାନ, ଆମର ସ୍ୱାଥଶ ଇତୟାେ)ି 



 
 
5. Mark 15:16-20 
*ମାକ୍ରଶ ୧୫:୧୬-୨୦ 
->ପ୍ର: ମସମାମନ େୀଶୁଙୁ୍କ ମନଇଗମଲ 
ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ soldiers ନକି୍ରମାମନ 
ତାଙୁ୍କ ପରିହାସ କ୍ରମଲ।  ଆପଣ 
ମେଖିଛନ୍ତ ିକ୍ର ିଏକ୍ର ମଗାଷ୍ଠୀ କ୍ରାହାକୁ୍ର ମଘର ି
ରହ ିତାଙୁ୍କ ଅସୋଚରଣ କ୍ରରୁଛନ୍ତ?ି 
 



 ମସମାମନ େୀଶୁଙୁ୍କ ମପାଷାକ୍ର ଚରିି ତାଙ୍କ 
ଉପମର ଏକ୍ର ମପାଷାକ୍ର ଲଗାଇମଲ |  
ତା’ପମର ମସମାମନ ତାଙ୍କ ଉପମର 
ମୁଣ୍ଡମର କ୍ରଣ୍ଟା ମୁକୁ୍ରଟ ଲଗାଇମଲ।  
ତା’ପମର ମସମାମନ ମସହ ିମପାଷାକ୍ରଟକୁି୍ର 
ବାହାର କ୍ରରି କୁ୍ରଶବଦି୍ଧ କ୍ରରିବାକୁ୍ର 
ମନଇଗମଲ। 
 
 ପ୍ର: କ୍ରଣ୍ଟା ମୁକୁ୍ରଟମର ମସମାମନ ତାଙୁ୍କ 
ପିଟବିାମବମଳ କ୍ର’ଣ ମହଲା?  (ଏହା 



େୀଶୁଙ୍କ ତ୍ୱଚାମର ଗଭୀର ଏବଂ ଗଭୀର 
ମଖାଳଲିା | 
 
 ପ୍ର: ମେମତମବମଳ ମସମାମନ ତାଙ୍କ 
ବସ୍ତ୍ର ଚରିିମେମଲ, େୀଶୁଙ୍କ ପିଠ ିକ୍ରପିରି 
ଅନୁଭବ କ୍ରଲା? 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ିକ୍ର ିେୀଶୁ କ୍ରାହିଁକ୍ର ି
ଏସବୁ କ୍ରରୁଥିମଲ?  (କ୍ରାରଣ ମସ 
ଆମକୁ୍ର ଭଲ ପାଆନ୍ତ।ି ଆମର ପାପ 



ମହତୁ; ଅନ ତକି୍ରତା, ଆମର ମେୟପାନ 
ଇତୟାେ)ି 
6. Luke 23:32-34 
*ଲୁକ୍ର ୨୩:୩୨-୩୪ 
->ମସମାମନ େୀଶୁଙୁ୍କ କୁ୍ରଶକୁ୍ର ପିଠମିର 
ରଖି ତାହା ବହନ କ୍ରରିବାକୁ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ରମଲ 
|  ତା’ପମର ମସମାମନ ତାଙୁ୍କ ଛଡ଼ାଇ 
ତାଙ୍କ ହାତମଗାଡ଼ ଏବଂ ମଗାଡମର ନଖ 
ଲଗାଇମଲ।  ତା’ପମର ମସ ଉଲଗ୍ନ 
ମହାଇ କୁ୍ରଶମର ଉପରକୁ୍ର ଉଠଥିିମଲ।  
ଏବଂ ମସ େନିସାରା ଉପରକୁ୍ର ଓହ୍ଲାଇମଲ 



|  ତାଙ୍କର ପିଠ ିକୁ୍ରଶ ଉପମର ଘଷିଲା |  
ମସ େନ୍ତ୍ରଣା ମଭାଗୁଥିମଲ। 
 
 ପ୍ର: କୁ୍ରଶବଦି୍ଧ ମହାଇଥିବା ବୟକି୍ତ କ୍ରପିରି 
ମରିୋଏ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ିକ୍ର?ି  ) 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ିକ୍ର ିେୀଶୁ କ୍ରାହିଁକ୍ର ି
ଏସବୁ କ୍ରରୁଥିମଲ?  (କ୍ରାରଣ ମସ 
ଆମକୁ୍ର ଭଲ ପାଆନ୍ତ ି| ଆମର ସ୍ୱାଥଶ, 
ଧୂମପାନ, ଆମର ମକ୍ରାଧ ଇତୟାେ ି
ମହତୁ) 



 
 ପ୍ର: ତୁମର ଭୟଙ୍କର େନି ଆସବିା 
ପମର, ତୁମ ପାଟରୁି ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଥମ 
ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି୍ର କ୍ର’ଣ?  (ମକ୍ରାଧିତ ଖରାପ 
ଶବ୍ଦ।) 
 
 C: ଆସନୁ୍ତ ମେଖିବା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ୋହା 
େୀଶୁ କୁ୍ରଶମର କ୍ରହଥିିମଲ: v.34 ମର 
େୀଶୁ କ୍ର’ଣ କ୍ରହଥିିମଲ?  (ପିତା, 
ମସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କ୍ରର… ”) 
 



 ପ୍ର: ମସ ମେପର ିମରିଗମଲ ମସ କ୍ରାହା 
ବଷିୟମର ଚନି୍ତା କ୍ରରୁଥିମଲ?  (Us-
v.34) 
 
 ପ୍ର: କୁ୍ରଶମର ମରିବାକୁ୍ର କ୍ରଏି ମୋଗୟ – 
େୀଶୁ ନା ଆମ? 
 
 େୁଇଜଣ ମଚାର ଥିମଲ |  ମାଥିଉ 
27:44 ଅନୁୋୟୀ, େୁମହଁ େୀଶୁଙ୍କ 
ଉପମର ଅପମାନତି କ୍ରମଲ, ତଥାପି 
ଏଠାମର ଜମଣ ମଚାର ଅନୟ ମଚାରକୁ୍ର 



ଅନାଇ ହୃେୟ ପରବିର୍ତ୍ଶନ କ୍ରରି େୀଶୁଙ୍କ 
ଆଡକୁ୍ର ଗଲା |  େୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କ୍ଷମା 
କ୍ରମଲ।  ଏହା ପ୍ରକୃ୍ରତମର God ଶବରଙ୍କ 
ହୃେୟକୁ୍ର ପ୍ରକ୍ରାଶ କ୍ରରିଥାଏ |  ଭଗବାନ 
ଆମକୁ୍ର ଭଲ ପାଆନ୍ତ ି|  େୀଶୁ ତାଙୁ୍କ 
ନକ୍ରଶକୁ୍ର ପଠାଇଥାମନ୍ତ କ୍ରନୁି୍ତ ମସ ତାହା କ୍ରରି 
ନ ଥିମଲ |  ଏବଂ ଆଜ,ି ତୁମମ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା 
ମହାଇପାରିବ |  େୀଶୁ ବୟକି୍ତଗତ 
ଭାବମର ଏଠାମର ନାହଁାନ୍ତ,ି କ୍ରନୁି୍ତ ମସ 
ପରିତ୍ରାଣର ମାଗଶ ମେଖାଇବା ପାଇଁ 
ଆମକୁ୍ର ବାଇବଲ ମେଇଛନ୍ତ ି| 
 



7. Mark 15:33-37 
*ମାକ୍ରଶ ୧୫:୩୩-୩୭ 
->ଏଠାମର ଆମମ େୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁୟକୁ୍ର 
ମେଖ ୁ|  ମସ େନ୍ତ୍ରଣାମର ଚତି୍କାର କ୍ରରି 
କ୍ରହଲିା, “ମମାର ଭଗବାନ, ମମାର 
ଭଗବାନ!  ତୁମମ ମମାମତ କ୍ରାହିଁକ୍ର ି
ପରିତୟାଗ କ୍ରଲ? ” 
 
 ପ୍ର: ବାଇବଲ କ୍ରମହ ମେ ଇଶବର 
ଆରମ୍ଭରୁ େୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଥିମଲ |  େୀଶୁ 
ଏଠାମର କ୍ରାହିଁକ୍ର ିକ୍ରହଥିିମଲ ମେ ଇଶବର 



ତାଙୁ୍କ ପରିତୟାଗ କ୍ରରିଛନ୍ତ?ି  (ପାପ 
ମହତୁ) ଏହାକୁ୍ର ଅଧିକ୍ର ବୟାଖୟା କ୍ରରିବାକୁ୍ର 
1 ପିତରଙ୍କ ନକି୍ରଟକୁ୍ର େିବା | 
 
8. 1 Pet 2:24 
*୧ମ ପିତର ୨:୨୪ 
->ପ୍ର: ମେମତମବମଳ େୀଶୁ କୁ୍ରଶମର 
ମୃତୁୟ ବରଣ କ୍ରମଲ, ମସ କ୍ର’ଣ ବହନ 
କ୍ରମଲ?  (ଆମର ପାପ) 
 



 ପ୍ର: ମେମତମବମଳ ତୁମମ ପାପ କ୍ରର, 
ତୁମମ କ୍ରପିରି ଅନୁଭବ କ୍ରରୁଛ?  
(ମୋଷୀ, େୁୁଃଖୀ, େନ୍ତ୍ରଣାୋୟକ୍ର) 
 
 C: ଏକ୍ର ସମୟମର ତୁମର ସମସ୍ତ 
ପାପର ମୋଷ ଅନୁଭବ କ୍ରର |  
ତା’ପମର ସମସ୍ତ ମନୁଷୟର ସମସ୍ତ ପାପ 
ଅନୁଭବ କ୍ରରିବାକୁ୍ର କ୍ରଳ୍ପନା କ୍ରର | ସମସ୍ତ 
ବଳାତ୍କାର;  ସମସ୍ତ ମିଥୟା;  ସମସ୍ତ 
ହତୟା;  ସମସ୍ତ ଅନୟାୟ |  େୀଶୁ 
ସବୁମବମଳ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପର 



ମୋଷ, େନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ େନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ 
କ୍ରମଲ |  ମସ ଅନୁଭବ କ୍ରମଲ ମେ ମସ 
ମସସବୁ କ୍ରରିଛନ୍ତ ି|  ଏବଂ ମେମହତୁ 
ପାପ ଆମକୁ୍ର God ଶବରଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ର 
କ୍ରମର (େିଶାଇୟ 59: 1-2, କ୍ରଲସୀୟ 
1:21)), କୁ୍ରଶମର ମୃତୁୟ ବରଣ 
କ୍ରଲାମବମଳ Jesus ଶବର େୀଶୁଙ୍କ 
ସହତି ନଥିମଲ |  ମସ ଏକୁ୍ରଟଆି 
ମରିଗମଲ।  ଆମର ପାପ ତାଙୁ୍କ 
ଇଶବରଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ର କ୍ରଲା | 
 



 ପ୍ର: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ିକ୍ର ିେୀଶୁ କ୍ରାହିଁକ୍ର ି
ଏସବୁ କ୍ରରୁଥିମଲ?  (କ୍ରାରଣ ମସ 
ଆମକୁ୍ର ଭଲ ପାଆନ୍ତ।ି ଆମର ପାପ 
ମହତୁ; ମନ୍ଦ ଚନି୍ତାଧାରା, ପ୍ରତାରଣା, 
ମକ୍ରାଧ ଇତୟାେ)ି 
 
 C: ଏକ୍ର କ୍ରାହାଣୀ ଅଛ ିୋହା ଆପଣଙୁ୍କ 
କ୍ରସକୁ୍ର ଭଲ ଭାବମର ବୁଝବିାମର 
ସାହାେୟ କ୍ରରିପାମର | 
 



 ପିତା / ପୁତ୍ର: ପିତା  ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର 
େୀଶୁ ଜଗତକୁ୍ର ଅନାଇ ରହଥିିମଲ |  
ମସମାମନ ସମସ୍ତ ମଲାକ୍ରଙୁ୍କ ମେଖିମଲ।  
ମସମାମନ ତୁମକୁ୍ର ଏବଂ ମମାମତ 
ମେଖିମଲ |  େୀଶୁ କ୍ରହମିଲ, “ପିତା 
ଆମମ ମସମାନଙୁ୍କ କ୍ରପିରି ସାହାେୟ 
କ୍ରରିପାରିବା?  ମୁଁ ମସମାନଙୁ୍କ ଭଲ 
ପାଏ, ମୁଁ କ୍ର’ଣ କ୍ରରିପାରିବ?ି ”  
ଭଗବାନ କ୍ରହଛିନ୍ତ ି“ପତୁ୍ର ତୁମମ 
ବୁଝପିାରିବ ନାହିଁ – ମସମାମନ ଆମ ପରି 
ନୁହଁନ୍ତ”ି |  କ୍ରନୁି୍ତ େୀଶୁ କ୍ରହଥିିମଲ, “ପିତା, 
ମୁଁ ମସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରଛି ିକ୍ରରିବ ି– 



ମେପେଶୟନ୍ତ ତୁମମ ମମା ସହତି ଥିବ।”  
ଭଗବାନ କ୍ରହମିଲ, ପତୁ୍ର, ତୁମମ 
ବୁଝପିାରିବ ନାହିଁ |  ମସମାନଙୁ୍କ ସାହାେୟ 
କ୍ରରିବାର ଏକ୍ରମାତ୍ର ଉପାୟ ମହଉଛ ିେେ ି
ଆପଣ ନମିଜ ପୃଥିବୀକୁ୍ର ୋଆନ୍ତ ି|  
ତୁମମ ଜମଣ ପୁରୁଷ ପର ିଜୀବନୋପନ 
କ୍ରରିବାକୁ୍ର, ପୁରୁଷ ପର ିଖାଇବାକୁ୍ର, 
ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ପୁରୁଷ 
ପରି ଅସୁସ୍ଥ ମହବାକୁ୍ର ପଡବି। ”  େୀଶୁ 
କ୍ରହମିଲ।  “ବାପା ମୁଁ ମସମାନଙୁ୍କ ଭଲ 
ପାଏ, ମେପେଶୟନ୍ତ ତୁମମ ମମା ସହତି 
ଥିବ ମୁଁ କ୍ରଛି ିକ୍ରରିବ”ି |  ପରମମଶ୍ୱର 



କ୍ରହଥିିମଲ “ପୁଅ ତୁମମ ବୁଝ ିପାରିବ ନାହିଁ 
|  ମଲାକ୍ରମାମନ ତୁମକୁ୍ର ହସମିବ ଏବଂ 
ତୁମକୁ୍ର ପ୍ରତୟାଖୟାନ କ୍ରରିମବ |  ତୁମର 
ପରିବାର ଭାବମିବ ତୁମମ ପାଗଳ |  
ତୁମର ଅନୁସରଣକ୍ରାରୀମାମନ ମଶଷମର 
ତୁମକୁ୍ର ପରିତୟାଗ କ୍ରରମିବ ଏବଂ ତୁମମ 
ସମମସ୍ତ ଏକୁ୍ରଟଆି ରହବି।  କ୍ରନୁି୍ତ େୀଶୁ 
କ୍ରହଥିିମଲ, “ପିତା, ମେପେଶୟନ୍ତ ତୁମମ 
ମମା ସହତି ଥିବ, ମୁଁ ତାହା କ୍ରରିବ”ି |  
ଭଗବାନ କ୍ରହଥିିମଲ, “ପୁତ୍ର ତୁମମ ବୁଝ ି
ପାରିବ ନାହିଁ |  ମଲାକ୍ରମାମନ ତୁମକୁ୍ର 
ମିଥୟା ଅଭିମୋଗ କ୍ରରମିବ।  ମସମାମନ 



ତୁମକୁ୍ର ପିଟମିବ ଏବଂ ତୁମ ଉପମର ମଛପ 
ପକ୍ରାଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିମବ |  ମସମାମନ 
ତୁମର ରକ୍ତସ୍ରାବ କ୍ରରୁଥିବା ଉଲଗ୍ନ 
ଶରୀରକୁ୍ର କୁ୍ରଶମର ନଖ ମେମବ, ଏବଂ 
ତୁମମ ମରିବ। ”  େୀଶୁ କ୍ରହମିଲ, 
“ମେପେଶୟନ୍ତ ତୁମମ ମମା ସହତି ଥାଅ, ମୁଁ 
କ୍ରଛି ିକ୍ରରିବ।ି”  କ୍ରନୁି୍ତ ଇଶବର କ୍ରହଥିିମଲ, 
“ପୁତ୍ର ତୁମମ ବୁଝ ିପାରବି ନାହିଁ |  
ମେମତମବମଳ ତୁମମ େନ୍ତ୍ରଣା ମଭାଗୁଛ, 
ତୁମମ ଜଗତର ପାପ ବହନ କ୍ରରିବ |  
ଆପଣ ମସମାନଙ୍କର ମୋଷ, ଲଜ୍ଜା, 
ମସମାନଙ୍କର େନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କ୍ରରିମବ;  



ଏବଂ ମସମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମକୁ୍ର 
ମମାଠାରୁ ପୃଥକ୍ର କ୍ରରିବ।  ତୁମର 
ଆବଶୟକ୍ରତା ସମୟମର ମୁଁ ତୁମ ସହତି 
ରହବି ିନାହିଁ। ”  େୀଶୁ କ୍ରହମିଲ, “ପିତା, 
ମୁଁ ବର୍ତ୍ଶମାନ ବୁଝପିାରୁଛ।ି  ମୁଁ େିବ।ି ” 
 
 ପ୍ର: େୀଶୁ ଆମକୁ୍ର ମକ୍ରମତ ଭଲ ପାଆନ୍ତ ି
ଆପଣ ମେଖନ୍ତ ିକ୍ର?ି  **** ମମଡକି୍ରାଲ୍ 
ଆକ୍ରାଉଣ୍୍ଟ **** 
 
9. 1 Pet 2:21-25 



*୧ମ ପିତର ୨:୨୧-୨୫ 
->ପ୍ର: V.21 ଅନୁୋୟୀ, େୀଶୁଙୁ୍କ ଏମତ 
କ୍ରଷ୍ଟ ସହବିାକୁ୍ର ପଡଲିା କ୍ରାହିଁକ୍ର?ି  
(ଆମକୁ୍ର ଏକ୍ର ଉୋହରଣ ମେବା ପାଇ ଁ
ମେ ଆମମ ତାଙ୍କ ପର ିମହବା ଉଚତି୍ |) 
ମସ ମଶଷ ପେଶୟନ୍ତ ପାପ ବନିା ଥିମଲ | 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତ ିକ୍ର ିେୀଶୁ ମକ୍ରବଳ 
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତ?ି  ତୁମମ 
ବୁଝପିାରୁଛ କ୍ର ିେେ ିତୁମମ ପୃଥିବୀମର 



ଏକ୍ରମାତ୍ର, ମସ ତଥାପି ତୁମ ପାଇଁ 
ମରିଥାନ୍ତା? 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମହାଇଥିବାରୁ 
େନ୍ତ୍ରଣା ମଭାଗିବାକୁ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ର?ି  ଆପଣ 
ବମିରାଧକୁ୍ର ସହବିାକୁ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ର?ି 
 
 ପ୍ର: V.24 ଅନୁୋୟୀ େୀଶୁ କ୍ରାହିଁକ୍ର ି
ଆମର ପାପ ବହନ କ୍ରମଲ?  
(ୋହାଫଳମର ଆମମ ପାପମର ମରିବା 
ଏବଂ ଧାମିକ୍ରତା ପାଇ ଁବଞ୍ଚବିା) 



 
 
10. 2 Cor 5:14-15 
*୨ୟ କ୍ରରନ୍ଥୀୟ ୫:୧୪-୧୫ 
->ପ୍ର: ପାଉଲଙୁ୍କ ହୃେୟ ସହତି େୀଶୁଙୁ୍କ 
ଅନୁସରଣ କ୍ରରିବାକୁ୍ର କ୍ର’ଣ ମପ୍ରରଣା 
ମେଲା?  (ମପ୍ରମ) 
 
 ପ୍ର: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ିକ୍ର ିଆମକୁ୍ର ଏମତ 
ପ୍ରତବିଦ୍ଧ ମହବାକୁ୍ର ମପ୍ରରିତ କ୍ରମର କ୍ର?ି  
** ଅଂଶୀୋର କ୍ରରନୁ୍ତ | 



 
 ପ୍ର: v.15 ଅନୁୋୟୀ, େୀଶୁ କ୍ରାହିଁକ୍ର ି
ମରିଗମଲ?  (ୋହାଫଳମର ଆମମ 
ଆଉ ନଜି ପାଇଁ ନୁମହଁ ବରଂ େୀଶୁଙ୍କ 
ପାଇଁ ବଞ୍ଚବିା) 
 
 ପ୍ର: ଅଧିକ୍ରାଂଶ ମଲାକ୍ର କ୍ରାହା ପାଇଁ 
ରୁହନ୍ତ?ି  (ନମିଜ)  ପ୍ର: ଅେୟାବଧି, 
ଆପଣ କ୍ରାହା ପାଇ ଁରହୁଛନ୍ତ?ି  (ମମାର) 
 



 ପ୍ର: ଆପଣ କ୍ରାହିଁକ୍ର ିଗମ୍ଭୀର ମହବା 
ଆବଶୟକ୍ର କ୍ରରନ୍ତ ିତାହା ମେଖଛୁନ୍ତ ିକ୍ର?ି  
ପ୍ର: ବର୍ତ୍ଶମାନ ତୁମମ ମେଖିଛ ମେ େୀଶୁ 
କ୍ରପିର ିେନ୍ତ୍ରଣା ମଭାଗିମଲ, ତୁମମ କ୍ରପିରି 
ଅନୁଭବ କ୍ରରୁଛ? 
 
ଚୟାମଲଞ୍ଜ: 
 ତୁମର ଜୀବନ ବେଳାଇବା ଏବଂ 
େୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କ୍ରରିବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଶ 
ଗମ୍ଭୀର ହୁଅ |  “… ମେପର ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ 
ଆମକୁ୍ର ଭଲ ପାଉଥିମଲ ଏବଂ ନଜି ପାଇଁ 



ନଜିକୁ୍ର ସମପଶଣ କ୍ରରିଥିମଲ, ମସହପିରି 
ମପ୍ରମ ଜୀବନୋପନ କ୍ରର…” [ଏଫିସୀୟ 
5: 1-2] 
 
 ଆଉ ବାହାନା କ୍ରର ନାହିଁ | 
 
 
 
 
 
 



Repentance:- 
ମନ ପରିବ��ନ 
 
ଉେ�ଶ�: ଅନୁ�ହକୁ ବ�ିାସ କରିବା 
ପେର, ବାଇବଲର �ତ�ିିୟା େହଉଛ ି
ଅନୁତାପ କରିବା ଏବଂ ପାପ �ମା ପାଇଁ 
ବା�ିଜତି େହବା (େ�ରିତ ୨:୩୬-
୩୮) |  ଅନୁତାପ ପାଇଁ �ୀ� ଶ�, 
େମଟାେନାୟା, ଅଥ� େହଉଛ ି“ମନ କମି�ା 
ଉେ�ଶ� ପରିବ��ନ କରିବା” | 
 



 OQ: ଆପଣ େକମିତ ିଅଛ�?ି  ତୁମର 
ପାପ �ୀକାର କରିବା ବଷିୟେର କପିରି 
ଅନୁଭବ କର?  ଆପଣ ଆଉ କଛି ି
�ୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ� ିକ?ି 
 C: ଆଜ ିଆେମ ଅନୁତାପ ଅ�ୟନ 
କରିବୁ |  ଅନୁତାପର ଅଥ� କ’ଣ ଆପଣ 
ଜାଣ� ିକ?ି  ଏହାର ଅଥ� େହଉଛ,ି “ମନ 
କମି�ା ଉେ�ଶ� ପରିବ��ନ କରିବା” |  
ତାହା ହ� ତୁେମ କରିବା ଉଚ�ି |  େକବଳ 
ତୁମର ପାପ �ୀକାର କରିବା ଯେଥ� 
ନୁେହଁ, କ�ୁି ତୁମର ପାପର ମନ କମି�ା 
ଉେ�ଶ� ବଦଳାଇବା (ଅନୁତାପ 



କରିବା) ତୁମକୁ ଅତ�� ଗୁରୁ�ପୂ�� |  
ଅେନେକ ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ କର� ି|  
େସମାେନ କୁହ� ିଅନୁତାପର ଅଥ� 
େହଉଛ ିତୁେମ େକବଳ ନଜି ପାପ 
ବଷିୟେର ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଛ |  
କ�ୁି ବାଇବଲ େକବଳ ଏକ 
ଅନୁଭବଠାରୁ ଅ�କ ଶ�ିା ଦଏି |  
ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ �କୃତ ଅନୁତାପ 
ବଷିୟେର ଆଜ ିଆେମ ତାହା ଅ�ୟନ 
କରିବୁ | 
 



 
1. Luke 13:5 
* ଲୁକ ୧୩:୫ 
->ପରେମ�ର ଆମକୁ େକବଳ 2 ଟ ି
ବକି� ଦଅି�:ି  
-1) ଅନୁତାପ କମି�ା  
-2) ବନି� | 
 
 
2. Acts 26:20 



*େ�ରିତ ୨୬:୨୦ 
->କ) ପାଉଲ କୁଆେଡ ଗେଲ ଅନୁତାପ 
�ଚାର କରି�େଲ | 
 ଖ) �କୃତ ଅନୁତାପ େକବଳ ପାପ 
ତ�ାଗ କରିବା ନୁେହଁ ବରଂ ଜେଣ 
ପରେମ�ର� ନକିଟକୁ େଫରିବା 
ଆବଶ�କ | 
 ଗ) ଭଗବାନ ଏବଂ ଅନ�ମାେନ 
ଜାଣିେବ େଯ ଆମର କାଯ�� �ାରା 
ଅନୁତାପ କରାଯାଇଛ ି| [ଶ�, 
ଚ�ିାଧାରା ଏବଂ କାଯ��େର ପରିବ��ନ] 



 
 
3. Matthew 5:28-30 
*ମା�ଉ ୫:୨୮-୩୦ 
->କ) ଆମକୁ ପାପକୁ ପାପ ଭାବେର 
େଦ�ବା ଆବଶ�କ |  େକୗଣସ ିେଛାଟ 
କମି�ା ବଡ ପାପ ନାହ� |  ଏପରିକ ିେଲାଭ 
ମ� ବ�ଭିଚାର ଅେଟ। 
 ଖ) ଆମ ପାପକୁ “କାଟବିା” ଆବଶ�କ 
|  ତୁମ ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ପଡବି 
େକବଳ େସେତେବେଳ ତୁେମ ବଦଳଯିିବ 



|  ତୁମ ଜୀବନେର େକୗଣସ ିପାପ ଅଛ ି
ଯାହାକୁ ତୁେମ ଘୃଣା କରୁନାହଁ?  
େଚତାବନୀ: ଯଦ ିଆପଣ�ର କ any 
ଣସ ିପାପ �ତ ିଆପଣ�ର ପସ� ଅଛ,ି 
େତେବ ଆପଣ ଏହାକୁ ସାମୟିକ 
ଭାବେର ତ�ାଗ କରିପାରିେବ କ�ୁି 
ପୁନବ�ାର ଏହା ନକିଟକୁ େଫରିଯିେବ! 
 
4. 2 Corinthians 7:10 
*୨ୟ କର�ୟି ୭:୧୦ 



->ସାଧାରଣତ ଆେମ ସବୁେବେଳ ପାପ 
ବଷିୟେର ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁ |  
ବାଇବଲ କୁେହ େଯ ପାପ �ତ ିଆମର 
2 �କାରର ଦୁଃଖ େହାଇପାେର | 
 1) ଈଶ�ର�ୁ ଦୁଃଖ େହଉଛ ିେଯ ତୁେମ 
ନଜି ପାପ ପାଇଁ �କୃତେର ଖରାପ 
ଅନୁଭବ କରୁଛ ଏବଂ ଏହା ସତ� ଏବଂ 
�ାୟୀ ପରିବ��ନ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ତୁେମ 
ଆଉ ତାହା କର ନାହ� |  ଏହା 
ପରି�ାଣକୁ େନଇଥାଏ | 



 2) ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଆପଣ ପାପ 
ପାଇଁ ଖରାପ ଅନୁଭବ କର� ିକ�ୁି 
ଆପଣ ପରିବ��ନ କର� ିନାହ� |  ତୁେମ 
ପୁଣି ସମାନ ପାପ କର |  ଏହା ମୃତୁ�କୁ 
(ନକ�) ଆଡକୁ େନଇଥାଏ: ଟେିକ� ବନିା 
ଧରା ପଡ଼ବିା। 
 
5. Ephesians 4:22-32 
*ଏଫିସୀୟ ୪:୨୨-୩୨ 
->ଶା� ନ�ି�� ଭାବେର କହଛି ିେଯ 
ଏହାର ଇ�ା ଏବଂ ଅଭ�ାସ ସହତି 



ଆମକୁ ପୁରୁଣା ଆ�କୁ “ବ�” କରିବା 
ଆବଶ�କ | 
 
 ଆମର ପୁରୁଣା ପାପପୂ�� ଇ�ା ଏବଂ 
ଅଭ�ାସକୁ ବ� କରିବା କମି�ା ବ� 
କରିବା ଯେଥ� ନୁେହଁ |  ଆମକୁ ନୂତନ 
େସଲ� ୍“ଲଗାଇବା” ଆବଶ�କ |  ଅନ� 
ଶ�େର, ଆମର ପୁରୁଣା ଖରାପ 
ଅଭ�ାସକୁ ନୂତନ ସଠ�ି ଅଭ�ାସ କମି�ା 
ମେନାଭାବ ସହତି ବଦଳାଇବା 
ଆବଶ�କ |  ଖରାପ ଚ�ିାଧାରାକୁ 



ଧାମ�କ ଚ�ିାଧାରା �ାରା ବଦଳା�ୁ 
[ଆମର ମନକୁ ନବୀକରଣ କର�ୁ] | 
 
 ଯଥା: v.25 ମିଥ�ା କମି�ା ମିଥ�ାକୁ ବ� 
କର ଏବଂ ସତ� କହ ିଏହାକୁ ବଦଳାଇ 
ଦଅି | 
 V.28 ଚାକରିି ପାଇବା ଏବଂ 
ଆବଶ�କତା �ବା େଲାକ� ସହତି 
ଅଂଶୀଦାର କରି ଏହାକୁ େଚାରି କରିବା 
ବ� କର | 



 V 29 ଅ�ାଭାବକି କଥାବା��ା ବ� 
କର ଏବଂ ଏହାକୁ କଥାବା��ା ସହତି 
ବଦଳା�ୁ ଯାହା ଅନ�ମାନ�ୁ ଗ and 
◌଼◌ିବ ଏବଂ ଉପକୃତ କରିବ | 
 V 31-32 ତ�ିତା, େ�ାଧ ଏବଂ 
େ�ାଧ, କଳହ ଏବଂ ଅପବାଦ, ଏବଂ 
ଦୁ�ତାକୁ ଦୂର କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୟା, 
ଦୟା ଏବଂ �ମା ସହତି ବଦଳା�ୁ | 
 
 ଏହପିରି ଆେମ ପରିବ��ନ କରିପାରିବା 
| 



 
 ବ��ମାନ ମୁଁ ଅନୁତାପ ପେର କ’ଣ 
କରିବ?ି 
 
6. Acts 2:38 
*େ�ରିତ ୨:୩୮ 
->�ଥେମ ଅନୁତାପ କର ଏବଂ ପେର 
ବା�ିଜତି ହୁଅ, େକବଳ େସେତେବେଳ 
ତୁମର ପାପ �ମା େହବ, ତୁେମ 
ଏ�ପାଇଁ ��ୁତ କ?ି 
 



7. Psalms 51:1-17 
*ଗିତସଂହତିା ୫୧:୧-୧୭ 
->ଅ�ୟନର େଶଷେର ଏକ �ାଥ�ନା 
ଭାବେର ଏହ ିଗୀତଗୁଡ଼କୁି ପଢ଼�ୁ ଏବଂ 
ଦାଉଦ� ପାପ ବଷିୟେର ଦାଉଦ� ପରି 
ଇଶ�ର� ସ�ଖୁେର ଭା�ିବାକୁ 
ସ�ାନକାରୀ�ୁ ଉ�ାହତି କର�ୁ |  ଚାଲ 
�ାଥ�ନା କରିବା | 
 
 
 



Baptism:- 
ଡୁବନ 
 
 
ଉେ�ଶ�: କ�ଶ ବଷିୟେର �ଚାର 
କରିବା ପେର, ପିତର ତା� 
େ�ାତାମାନ�ୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଏବଂ 
ପାପ �ମା ପାଇଁ ବା�ିଜତି େହବାକୁ 
ଡାକ� ି38) |  ଏହ ିଅ�ୟନ �ୀ�� 
ବଳଦିାନ ଏବଂ ବା�ି� ମା�ମେର 



ଆମର ପାପ �ମା ମ�େର ଲି� �ାପନ 
କରିବାେର ସାହାଯ� କେର | 
 
 
1. Acts 2:36-41 
*େ�ରିତ ୨:୩୬-୪୧ 
->ପିତର �ଚାର କେଲ େଯ ଜେଣ 
ବ�ିାସ କରିବା ଉଚ�ି େଯ ଯୀଶୁ ଉଭୟ 
�ଭୁ ଏବଂ �ୀ� ଅଟ� ି| 
 



 ଯୀଶୁ� କ�ଶବ�ି ପାଇଁ ଜେଣ ବ��ିଗତ 
ଭାବେର ଦାୟୀ | 
 
 ବା��ା େ�ାତାମାନ� ହୃଦୟକୁ କଟଗିଲା 
ଏବଂ େସମାେନ ପଚାରିେଲ “ଆେମ 
କ’ଣ କରିବା?” 
 
 ପିତର ଉ�ର େଦଇଛ� ିେଯ 
ସବ��ଥେମ େସମାନ� ପାପରୁ 
ଅନୁତାପ କରିବା ଏବଂ �ତିୀୟେର 
େସମାନ�ର ପାପ �ମା କରିବା ଏବଂ 



ପବ�ିଆ�ା� ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ 
ବା�ିଜତି େହବା ଆବଶ�କ | 
 
 
2. John 3:3-5 
*େଯାହନ ୩:୩-୫ 
->�: ଯଦ ିଆେମ �ଗ�କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ, 
େତେବ ଯୀଶୁ� ଅନୁଯାୟୀ କ’ଣ େହବ?  
(ଆେମ ପୁନବ�ାର ଜନ� େହବା ଆବଶ�କ 
| ଆେମ ଜଳ ଏବଂ ଆ�ା �ାରା ଜନ� 
େହବା ଆବଶ�କ) 



 
 �: ଆେମ େକେବ ଜଳ ଏବଂ ଆ�ା 
�ାରା ଜନ� େହାଇଥାଉ?  (ବା�ି� 
ସମୟେର) 
 
3. Matthew 28:18-20 
*ମା�ଉ ୨୮:୧୮-୨୦ 
->�: େକଉଁ �କାର େଲାକ�ୁ ବା�ିଜତି 
କରାଯିବା ଉଚ�ି?  (େଯଉଁମାେନ ଶ�ିା, 
ବୁଝବିା ଏବଂ ସବୁକଛି ିମାନବିାକୁ ଯେଥ� 
ବୟ� ଅଟ� ି| 



 
 ଯୀଶୁ ଆେଦଶ େଦଇଛ� ି(v.20) ଶଶୁି 
ଏବଂ େଛାଟ ପିଲାମାନ�ୁ ନୁେହଁ!) 
 
 ଆହୁରି ମ� ଆେମ େଦଖ ୁବା�ି� 
େହଉଛ ିଯୀଶୁ�ର ଏକ ଆେଦଶ |  
ଆେ�ମାେନ ତା� ଆେଦଶ ପାଳନ 
କରିବା ଉଚ�ି | 
 
 
4. Romans 6:3-7 



*େରାମିୟ ୬:୩-୭ 
->V.3, େଯେତେବେଳ ଆେମ 
ବା�ିଜତି େହାଇଥାଉ ଆେମ ଯୀଶୁ� 
ମୃତୁ�େର ବା�ିଜତି େହାଇଥାଉ | 
 
 V.4 େଯେତେବେଳ ଆେମ ବା�ିଜତି 
େହାଇଥାଉ ଆେମ �ୀ�� ସହତି 
ସମା� �ା� | 
 
 ଆେମ ବା�ିଜତି (v.4) ଯାହା �ାରା 
ଆେମ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ବ�ବିା | 



 
 େଯେତେବେଳ ଆେମ ବା�ିଜତି 
େହାଇଥାଉ ଆମର ପୁରୁଣା ଆ�ା �ୀ� 
(v6) ସହତି କ�ଶେର ଚଢ଼ାଗଲା | 
 
 େଯେତେବେଳ ଆମର ପୁରୁଣା ଆ�ା 
ମରିଯାଏ, ଆେମ କ’ଣ ମୁ�?  (v.7) 
ପାପ | 
 
 ବା�ି�: 



 ଯୀଶୁ ମରିଗେଲ -> ସମା� ଦଆିଗଲା 
-> ପୁନରୁ�ତି େହଲା | 
 
 ବା�ି�େର, ଆେମ ତା� ମୃତୁ�, ସମା� 
ଏବଂ ପୁନରୁ�ାନେର ଅଂଶୀଦାର | 
 
 ଆେମ ମରିବା (ଅନୁତାପ) -> ଆମକୁ 
ସମା� ଦଆିଯାଇଛ ି(ବା�ି�େର) -> 
ଆେମ ବଂଚଛୁି | 
 



 C: େତଣୁ ଆେମ େଦଖ ୁେଯ ବା�ି� 
େହଉଛ ିବ�ି faith ◌ାସ �ାରା, ଯୀଶୁ 
�ୀ�� ମୃତୁ�, ସମା� ଏବଂ 
ପୁନରୁ�ାନେର ଅଂଶ�ହଣ |  �ୀ��ର 
ଅଂଶ େହବାକୁ ଆେମ ବା�ିଜତି େହବା 
ଆବଶ�କ | 
 
 
5. 1 Pet. 3:20-21 
*୧ମ ପିତର ୩:୨୦-୨୧ 



->�: େନାହା� ସମୟେର େକେତ 
େଲାକ ଉ�ାର େହାଇ�େଲ?  (8) 
 
 ଆଠ ଜଣ େଲାକ�ୁ ଜଳ ମା�ମେର 
ଉ�ାର କରାଯାଇ�ଲା – ଏହାର ଅଥ� 
କ’ଣ? 
 
 େଯପରି ଜଳ ପୃ�ବୀର ପାପ ଏବଂ 
ଜାହାଜେର �ବା ଆଠଟ ିମ�େର 
ପୃଥକତା ସୃ�ି କଲା, େସହପିରି ବା�ି� 
ଆମ ପାପ ଏବଂ ଆମ ମ�େର ପୃଥକତା 



ସୃ�ି କେର |  େସହ ିକାରଣରୁ ପିତର 
କୁହ�,ି “ଏହ ିଜଳ ବା�ି�ର �ତୀକ 
ଅେଟ ଯାହା ଆମକୁ ମ� ର�ା 
କରିଥାଏ।” 
 
 ବନ�ା ଜଳ ବା�ି�ର �ତୀକ ଅେଟ 
[ବପିରୀତ ନୁେହଁ] |  ବାଇବଲ କଦାପି 
ବା�ି�କୁ ସାେ�ତକି େବାଲି କହ ିନଥାଏ 
| 
 



 �: V.21 ଅନୁଯାୟୀ, ବା�ି� କ’ଣ 
କେର?  (ଏହା ଆମକୁ ବ�ାଇଥାଏ) 
 
 ଏେବ, ବାଇବଲେର ବା�ିଜତି 
େହାଇ�ବା େଲାକମାନ�ର କଛି ି
ଉଦାହରଣ ଭାବେର େଦ�ବା | 
 
 
6. Acts 8:26-35 
*େ�ରିତ ୮:୨୬-୩୫ 



->�: ନପୁଂସକ ଘରକୁ େଫରିବା 
ବାଟେର କ’ଣ କରୁ�େଲ?  (ବାଇବଲ 
ପଢ଼ବିା) 
 
 �: େସ ନ� କ ିଗବ�ୀ ବ��ି �େଲ?  
(ନ� – େସ ସାହାଯ� ମାଗିେଲ 
(V.30-31) 
 
 �: ନପୁଂସକ ଜେଣ ଭଲ ଧାମ�କ ବ��ି 
�େଲ।  କ�ୁି େସ ଉ�ାର େହାଇ ନାହଁା� ି
କମି�ା �କୃତ �ୀ�ିଆନ ନୁହଁ�।ି  େତଣୁ 



େସମାେନ ରଥେର ଏକ� ବାଇବଲ 
ଅ�ୟନ କେଲ, େଯପରି ଆେମ 
କରୁ�ଲୁ |  ଫିଲି� ଯୀଶୁ� ବଷିୟେର 
ସୁସମାଚାର ଜଣାଇେଲ। 
 
 �: ଯୀଶୁ� ବଷିୟେର ଭଲ ଖବର 
କ’ଣ?  ) 
 
 
7. Acts 8:36-39 
*େ�ରିତ ୮:୩୬-୩୯ 



->େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଜଳ 
େଦ�େଲ, ଦୁେହଁ “ପାଣି ଭିତରକୁ” 
ଗେଲ ଏବଂ ଫିଲି� ନପୁଂସକ�ୁ ବା�ି� 
େଦେଲ (v.38) |  ବା�ି� ସ�ୂ�� ବୁଡ ି
ପକାଇବା �ାରା େହାଇ�ଲା – �ୀେ� 
‘ବା�ି�’ ଅଥ� େହଉଛ ି 
 
 �: ଇ�ଓପିଆକୁ େଫରିବା ପଯ��� 
ନପୁଂସକ କାହ�କ ିଅେପ�ା କେଲ ନାହ�?  
(େସ ତୁର� �ମା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ�େଲ) 
 



 C: େତଣୁ ପୁନବ�ାର, େ�ରିତ ୨ ପରି, 
ଆେମ ବା�ି� ପବୂ�ରୁ ତ�ରତା ଏବଂ 
ପେର ଆନ� େଦଖ ୁ| 
 
8. Acts 16:13-15 
*େ�ରିତ ୧୬:୧୩-୧୫ 
->ପାଉଲ� ବା��ାକୁ �ହଣ କରିବାକୁ 
ଭଗବାନ ତା� ହୃଦୟ େଖାଲି�େଲ | 
 
 �: େସ ବା��ାକୁ କପିରି �ତ�ିିୟା 
କେଲ?  (ତୁର� ବା�ି�) 



 
 �: ଆପଣ ଭାବୁ�େବ େସ କାହ�କ ି
ଅେପ�ା କେଲ ନାହ�?  (େସ ପରି�ାଣ 
ଚାହୁଁ�େଲ) 
 
 
 
9. Acts 22:1-16 
*େ�ରିତ ୨୨:୧-୧୬ 



->�: ପାଉଲ �ୀ�ିଆନ େହବା ପୂବ�ରୁ 
େସ କପିରି �େଲ?  (ଚ��ର ଜେଣ 
ହଂିସା�କ ନଯି�ାତକ) 
 
 �: ତା� ସହତି କ’ଣ େହଲା?  (ଯୀଶୁ 
ତାହା�ୁ ଦଶ�ନ େଦେଲ) 
 
 �: ଥେର ଯୀଶୁ� ସହ କଥା େହବା 
ପେର େସ ଯୀଶୁ�ଠାେର ବ�ିାସ 
କରି�େଲ କ?ି  (ହଁ) 
 



 �: କ�ୁି େସ ଏପଯ��� ଉ�ାର 
େହାଇ�େଲ କ?ି  (ନା) 
 
 �: ଯୀଶୁ�ୁ ମାନେିଲ କ?ି  (ହଁ V.10-
11 େର ପାଉଲ ଦେ�ସକକୁ 
ଯାଇ�େଲ) 
 
 �: କ�ୁି େସ ଏପଯ��� ଉ�ାର 
େହାଇ�େଲ କ?ି  (ନା) 
 



 C: େ�ରିତ 9: 9-12 ଅନୁଯାୟୀ, 
ପାଉଲ ତନି ିଦନି ପଯ��� କଛି ିଖାଇେଲ 
ନାହ� କମି�ା ପିଇେଲ ନାହ�, ଏବଂ େସ 
�ାଥ�ନା କରୁ�େଲ | 
 
 �: କ�ୁି େସ ଏପଯ��� ଉ�ାର 
େହାଇ�େଲ କ?ି  (ନା। ତା�ର ପାପ 
େଧାଇ େହାଇ ନ�ଲା) 
 



 �: ପାଉଲ େକେବ ଉ�ାର ପାଇେଲ?  
(v.16) (େଯେତେବେଳ େସ ବା�ିଜତି 
େହାଇ�େଲ) 
 
 �: v.16 ଅନୁଯାୟୀ ବା�ି�ର 
ଉେ�ଶ� କ’ଣ?  (ପାପ େଧାଇବା 
ପାଇଁ) 
 
 �: ହନନୟି ପାଉଲ�ୁ ଅେପ�ା 
କରିବାକୁ ଚାହୁଁ�େଲ କ?ି  (ନା, v.16 
କେହ, “ତୁେମ କ’ଣ ଅେପ�ା କରୁଛ?”) 



 
 C: ପୁଣି ଥେର ପାଉଲ ବା�ିଜତି 
େହବାପେର ଆେମ ତ�ରତା ଏବଂ 
ଆନ� େଦଖ ୁ|  (େ�ରିତ ୧ 9: ୧)) 
 
 �: ଆପଣ କ’ଣ ଅେପ�ା କରୁଛ�?ି  
ତୁେମ େକେବ ବା�ିଜତି େହବ? 
 
 
 
 



 ସ�ିା�: 
 
 �: ଆପଣ କ’ଣ କରିବାକୁ ଆବଶ�କ 
କର� ିେବାଲି ଭାବୁଛ�?ି 
 
 �: ଆପଣ େକେବ ବା�ିଜତି େହବାକୁ 
ଚାହୁଁଛ�?ି 
 
 �: ଆପଣ କାହ�କ ିବା�ିଜତି େହବାକୁ 
ଚାହୁଁଛ�?ି  (ପରି�ାଣ ପାଇବାକୁ, �ମା 



କରିବାକୁ ଏବଂ ପବ�ି ଆ�ା� ଦାନ 
�ହଣ କରିବାକୁ) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



The Holy Spirit:- 
ପବ�ି ଆ�ା 
 
 
ଉେ�ଶ�: ସ�ାନକାରୀ�ୁ ଉ�ାହତି କର 
େଯ େସ ବା�ି�େର �କୃତେର ଇଶ�ର� 
ପବ�ି ଆ�ା� ଉପହାର �ହଣ କରିେବ 
|  ବା�ି� ପେର, ଆେମ ଆ�ା� 
ସାହାଯ�େର ବ� ିରହଥିାଉ |  େସ 
�ୀ�� �େତ�କ ବା�ିଜତି ଶଷି�� 
ଜୀବନେର ଶ�ିଶାଳୀ କାଯ�� କର� ି|  



ଆପଣ ହୁଏତ ଏହ ିଅ�ୟନକୁ ଚ��ର 
ଏକ ଅ�ୟନ ସହତି ମି�ଣ କରିବାକୁ 
ଚାହ�ପାର�,ି େଯେହତୁ ଉଭୟ ଆମ 
�ୀକାରକୁ େଶଷ ପଯ��� ଦୃଢ଼ ଭାବେର 
ଧରି ର�ବାେର ସାହାଯ� କର� ି| 
 
 
1. Acts 2:36-38 
*େ�ରିତ ୨:୩୬-୩୮ 



->ବା�ି� ସମୟେର ଆେମ ପବ�ି 
ଆ�ା �ହଣ କରୁ |  ପବ�ି ଆ�ା ଏକ 
ଉପହାର | 
 
 
2. John 16:7-8 
*େଯାହନ ୧୬:୭-୮ 
->ଯୀଶୁ ପରାମଶ�ଦାତା ପଠାଇବାକୁ 
�ତ�ିା କରି�େଲ [ପବ�ି ଆ�ା – 
େଯାହନ ୧୪:୨୬] |  [�ୀ� 
‘ପାରାେକ�େଟା�’ ଭାବେର ଅନୁବାଦ 



କରାଯାଇଛ ି– ପରାମଶ�ଦାତା, 
ସାହାଯ�କାରୀ, ସା�ନାକାରୀ, 
ଆଡେଭାେକ�, ମ�� ିକମି�ା ଉ�ାହୀ] 
 
 ପାପ, ଧାମ�କତା ଏବଂ ବଚିାର 
ସମ��େର ଜଗତକୁ ବ�ିାସ କରିବାକୁ 
କମି�ା ବ�ିାସ କରିବାକୁ ଆ�ା ପଠାଯାଏ 
| 
 
3. Ephesians 1:13-14 
*ଏଫିସୟି ୧:୧୩-୧୪ 



->େଯେତେବେଳ ଆେମ �ୀ�ିଆନ 
େହବା େସେତେବେଳ ଆମକୁ ପବ�ି 
ଆ�ା� ମୁ�ା ସହତି ଚ�ିତି କରାଯାଏ | 
 
 ପବ�ି ଆ�ା େହଉଛ ିଆମର 
ପରି�ାଣର ଗ�ାେର� ି| 
 
4. Ephesians 3:16 
*ପବ�ିଆ�ା� �ାରା ଆେ�ମାେନ 
ଶ�ିଶାଳୀ େହାଇଅଛୁ | 
 



 
5. Romans 8:9, 15-16 
*ଯଦ ିତୁମର ପବ�ି ଆ�ା ନାହ� େତେବ 
ତୁେମ �ୀ��ର ନୁହଁ |  [v 9] 
 ଆେମ ପୁ�ପୁ�ର ଆ�ା ପାଇଛୁ। [v 
15-16] 
 ଆ�ା ସା�� ଦଅି� ିେଯ ଆେମ 
ଇଶ�ର� ସ�ାନ | 
 
6. Romans 8:26-27 
*େରାମିୟ ୮:୨୬-୨୭ 



->ଆମର ଦୁବ�ଳତାେର ଆ�ା ଆମକୁ 
ସାହାଯ� କର�।ି 
 
 ଆ�ା ନେିଜ ଆମ ପାଇଁ ନେିବଦନ 
କର�।ି 
 
7. 1 Corinthians 6:19-20 
*୧ମ କର�ିୟ ୬:୧୯-୨୦ 
->ତୁମର ଶରୀର ପବ�ି ଆ�ା�ର ଏକ 
ମ�ରି ଅେଟ 
 



 ପବ�ି ଆ�ା ଆପଣ�ଠାେର ଅଛ�।ି  
େତଣୁ ଆେମ ନଜି ଶରୀର ସହତି 
ଇଶ�ର�ୁ ସ�ାନ କରିବା | 
 
8. 2 Corinthians 3:17-18 
*୨ୟ କର�ୟି ୩:୧୭-୧୮ 
->ଆ�ା ଆମକୁ ଯୀଶୁ� ରୂପେର 
ପରିଣତ େହବାକୁ ସାହାଯ� କର� ି| 
[ଏକ “ଜୀବନବ�ାପୀ” ��ିୟା] |  ଅନ� 
ଅଥ�େର, େଯେହତୁ �ଭୁ� ଆ�ା ଆମ 
ଭିତେର କାଯ�� କର�,ି ଆେମ ତା� ପରି 



ଅ�କରୁ ଅ�କ େହାଇଥାଉ ଏବଂ ତା� 
େଗୗରବକୁ ଅ�କ �ତଫିଳତି କରୁ | 
 
 
9. Galatians 5:16-18,22-23 
*ଗାଲତୀୟ ୫:୧୬-୧୮,୨୨-୨୩ 
->ଆେ�ମାେନ ଆ�ା �ାରା ବ�ବିା [v 
16] 
 
 ଆମକୁ ଆ�ା� �ାରା ମାଗ�ଦଶ�ନ 
କରିବାକୁ େହବ [v 18] 



 
ଯଦ ିଆେମ ଆ�ା �ାରା ପରିଚାଳତି 
ଏବଂ ଆମର ପାପପୂ�� �କୃତ ି�ାରା 
ନୁେହଁ, େତେବ ଆେମ ଆ�ାର ଫଳ 
ବହନ କରିପାରିବା ଯାହା େ�ମ, ଆନ�, 
ଶା�,ି ଧଯ��, ଦୟା, ଉ�ମତା, ବ�ି�ତା, 
ଭ�ତା ଏବଂ ଆ� ନୟି�ଣ | [v 22-
23] 
 
 ଆ�ାେର ତୁମର ନୂତନ ଜୀବନ ଏହାକୁ 
ବହନ କରିବା ଉଚ�ି | 



 
 
 
ସ�ିା�: ବା�ିଜତି ସମୟେର ଈ�ର� 
�ାରା ଆମ ପାଖେର ଜମା େହାଇ�ବା 
ପବ�ି ଆ�ା ଉପେର ନଭି�ର କରିବା 
ଏବଂ ତା� ଫଳ େଖାଜବିା ଆବଶ�କ | 
 
 
 
 



The Great Commission:- 
ମହାନ ଆେୟାଗ | 
 
ଉେ�ଶ�: �ୀ�ିଆନମାନ�ୁ 
ହଜଯିାଇ�ବା େଲାକ�ୁ େଖାଜବିା ଏବଂ 
ଉ�ାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ� ମିଶନ 
ତଆିରି କରିବାର ମହ�। ଶଖିାଇବା |  
ସମ� ଜାତରି ଶଷି� କରିବାକୁ ଯାଇ 
ଆହ�ାନକୁ �ାନ େଦବା | 
 
 



1)Matthew 5:14-16 
*ମା�ଉ ୫:୧୪-୧୬ 
->ଯୀଶୁ ନଜି ଶଷି�ମାନ�ୁ ଶଖିାଇେଲ 
େଯ େସମାେନ ଜଗତର ଆେଲାକ େହବା 
ଉଚ�ି | 
 
 େସ େସମାନ�ୁ ଆେଲାକତି କେଲ େଯ 
େସହ ିଆେଲାକ େକେବ ବ ିଲିଭା�ୁ ନାହ� 
କମି�ା ଲୁଚା�ୁ ନାହ�, ବରଂ େସହ ି
ଆେଲାକକୁ ସମ� ପରୁୁଷ� ନକିଟେର 
�କାଶ କର�ୁ | 



 
ତୁମର ପରିବ��ତ ଜୀବନ �ାରା �ୀ��ୁ 
ଜଗତକୁ ଆଣିବା ଇଶ�ର� �ଶଂସା 
ଆଣିବ | 
 
ଉେ�ଶ�: �ୀ��ୁ ଅଂଶୀଦାର କରିବା 
ତୁମ ପାଇଁ କାହ�କ ିଗୁରୁ�ପୂ��? 
 
 
2)Luke 19:10 
*ଲୁକ ୧୯:୧୦ 



->ଯୀଶୁ ହଜଯିାଇ�ବା େଲାକ�ୁ 
େଖାଜବିା ଏବଂ ଉ�ାର କରିବାକୁ 
ଆସ�ିେଲ। 
 
ହଜଯିାଇ�ବା (ଜଗତ) କୁ ପରି�ାଣ 
ଆଣିବା ଯୀଶୁ� ଉେ�ଶ� �ଲା | 
 
3)1 Timothy 1:15-16 
*୧ମ ତମି� ୧:୧୫-୧୬ 
->ପାପୀମାନ�ୁ ଉ�ାର କରିବାକୁ ଯୀଶୁ 
ଏହ ିଜଗତକୁ ଆସ�ିେଲ .. 



 
 ମେନରଖ: ତୁେମ ଦୁନଆି ପାଇଁ ଏକ 
ଉଦାହରଣ େଯ ଭଗବାନ କାହାକୁ ର�ା 
କରିପାରିେବ | 
 
ଯଦ ିଈ�ର ତୁମକୁ ବ�ାଇ ପାରିେବ, େସ 
କାହାକୁ ଭି ବ�ାଇ ପାରିେବ! 
 
4)1 Timothy 2:3-4 
*୧ମ ତମି� ୨:୩-୪ 



->ଇଶ�ର ଚାହଁା� ିେଯ ସମ� େଲାକ 
ପରି�ାଣ �ା� ହୁଅ�ୁ ଏବଂ ସତ� 
ବଷିୟେର ଜାଣ�ୁ | 
 
 
5)2 Peter 3:8-9 
*୨ୟ ପିତର ୩:୮-୯ 
->ଇଶ�ର ଚାହଁା� ିେଯ ସମ� େଲାକ 
ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଆସ�ୁ | 



 ଭଗବାନ� ଧଯ�� ପରୁୁଷମାନ�ୁ 
ଅନୁତାପ କରିବାର ସେୁଯାଗ େଦଇଥାଏ 
| 
 ଈଶ�ର ବଚିାରକୁ ବଳିମ� କର� ିେତଣୁ 
େଲାକମାେନ ଅନୁତାପ କରିପାରିେବ | 
େଯାଜନା: ଆେମ କପିରି ଇଶ�ର� 
େଯାଜନାେର ଫି� େହବା? 
 
6)Mark 1:14-18 
*ମାକ� ୧:୧୪-୧୮ 



->ଯୀଶୁ େସବା ଆର�ରୁ େସ ନଜି 
ଅନୁଗାମୀମାନ�ୁ ପୁରୁଷମାନ� ପାଇଁ 
ମାଛ ଧରିବାକୁ ଡାକ� ି| 
 
 “ଆସ େମାେତ ଅନୁସରଣ କର ... ମୁଁ 
ତୁମକୁ ମନୁଷ�ର ମ��ଜୀବୀ କରିବ”ି |  
ଯୀଶୁ ତା�ର ଉେ�ଶ� େନଇ 
େସମାନ�ୁ େଦେଲ। 
 
 େସମାନ�ର �ତ�ିିୟା?  ତତ�ଣା� 
 



 
7)Matthew 28:18-20 
*ମା�ଉ ୨୮:୧୮-୨୦ 
->ଯୀଶୁ ନଜି ଶଷି�ମାନ�ୁ ସମ� 
ଜାତରି ଶଷି� କରି ସ�ୟି େହବାକୁ 
ଆେଦଶ େଦେଲ। 
 “ସବୁକଛି ିପାଳନ କର” ଅଥ�ା� 
ଅନୁଗାମୀମାନ�ୁ ଏହ ିମହାନ 
ଆେୟାଗକୁ ମାନବିାକୁ ଶ�ିା ଦଏି | 



 ବହୁଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଯୀଶୁ�ର 
େଯାଜନା �ଲା |  ଏହା ତୁମଠାରୁ ଆର� 
ହୁଏ! 
 ନୟିମ: ଆେମ ଯିବାକୁ ��ୁତ କ?ି 
 
8)Romans 10:12-15 
*େରାମୀୟ ୧୦:୧୨-୧୫ 
->ଏ�େର କୁହାଯାଇଛ ିେଯ େଯଉଁମାେନ 
ଯୀଶୁ� ନାମେର ଡାକ� ିେସମାେନ 
ଉ�ାର ପାଇେବ। 



 କ�ୁି ବ�ିାସ ନକରି େଲାକମାେନ କପିରି 
ର�ା ପାଇପାରିେବ? 
 େସମାେନ ଶୁଣିବା ବନିା କପିରି ବ�ିାସ 
କରିପାରିେବ? 
 େକହ ି�ଚାର ନକରି େଲାକମାେନ 
କପିରି ଶୁଣିେବ? 
 େକହ ିଜେଣ �ଚାର କରିବାକୁ 
ପଠାଯାଇ ନ ପାରି କପିରି �ଚାର 
କରିପାରିେବ? 
 ଆପଣ �ଚାର କରିବାକୁ ପଠାଇବାକୁ 
��ୁତ କ?ି 



 ତୁେମ ସୁ�ର ପାଦ �ବା ବ��ି େହବାକୁ 
ଇ�ା କରୁଛ, ଯିଏ ସାମ�ୀ ସମ�ାଦକୁ 
େଲାକ� ନକିଟକୁ େନଇଯାଏ? 
 
 
9)Acts 8:4 
*େ�ରିତ ୮:୪ 
->ନଯି�ାତତି �ୀ�ିଆନମାେନ େ��ାକୃତ 
ଭାବେର େଯଉଆଁେଡ ଗେଲ ଏହ ିଶ� 
�ଚାର କେଲ |  େସମାେନ େବାଧହୁଏ 
ସାଧାରଣ �ୀ�ିଆନ �େଲ ଏବଂ ଚ��ର 



�ମୁଖ େନତା ନ�େଲ।  ଆପଣ କଣ 
କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ�?ି 
 
 
10)Acts 11:19-21 
*େ�ରିତ ୧୧:୧୯-୨୧ 
->ନଯି�ାତନା �ାରା ଛ�ିଭି� େହାଇ�ବା 
େଲାକମାେନ ଯୀଶୁ� ବଷିୟେର 
ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବାକୁ ଅନ� ସହରକୁ 
ବହୁତ ଦୂର ଯା�ା କରି�େଲ | 
 



 �ଭୁ� ହାତ େସମାନ� ସହତି �ଲା 
ଏବଂ ଅେନକ େଲାକ ବ�ିାସ କେଲ | 
 
 ଆପଣ କ’ଣ କରିେବ?  େଲାକ�ୁ 
ଯୀଶୁ� ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବାକୁ 
େଯାଜନା କର�ୁ | 
 
 
ସ�ିା�: ଜେଣ �ୀ�ିଆନ ଭାବେର ଆମ 
ହୃଦୟେର ଯୀଶୁ� ମହାନ କମିଶନ 
ରହବିା ଆବଶ�କ |  ତୁେମ କାହା �ାରା 



ପହଂଚ�ିଲ ଏବଂ ବ��ମାନ ତୁମକୁ ମ� 
କୃତ�ତା େହତୁ କରିବା ଆବଶ�କ | 
 
ଆମକୁ ଆମର ବ�ିାସକୁ ଯଥାସ�ବ 
େଲାକ� ସହ ବା�ବିା ଆବଶ�କ – 
ଆମର ବ�ୁ, ସ�କ�ୀୟ, କାଯ�� ଏବଂ 
ବଦି�ାଳୟେର ଆମର ସହକମ�ୀମାନ� 
ସହତି, ଯାହାକୁ ଆେମ ପାଇପାରିବା |  
ସୁସମାଚାର େହଉଛ ିତୁମର ପରି�ାଣର 
ଫଳ |  େଯେତେବେଳ ତୁେମ ସ�ୟ 
େହବ ତୁେମ ଚାହୁଁଛ େଯ ତୁମ ପରି ଅନ� 



ସମେ� ସ�ୟ ହୁଅ�ୁ |  ଆମ ପରିବାର, 
ବ�ୁ କମି�ା ଅପରିଚତି ବ��ି� ସହତି 
ଆମର ବ�ିାସ ବା�ବିାକୁ ଶ�ିବା 
ଆବଶ�କ | 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

 


