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ପରଚିୟ
ପନୁମମିଳନ, ପନୁଃସ୍ାପନ ଓ ଆପଣା ସହତି ସମସ୍ ବଷିୟର ନୂତନୀକରଣ କରବିା ନମିଗନ୍ ଈଶ୍ୱର ଗପ୍ରମଗର ପ୍ରଗତ୍ୟକ ବଷିୟ 
କରନ୍।ି ଗସ ସମ୍ପକ୍ଯ ସ୍ାପନକାରୀ, ଗସ ଘନଷି୍ ଓ ଗସ ବ୍ୟକି୍�ତ ଅେନ୍।ି

ଏହ ିଅଧିଗବଶନରୁ ପ୍ରଗତ୍ୟଗକ ଗରପର ିଅଧିକ ଲାଭବାନ୍ ହୁଅନ୍,ି ଗସଥି ନମିଗନ୍ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମି୍ନ ଲିଖିତ 
ବଷିୟସବୁ କରବିା ପାଇଁ ନଗିବଦନ କରୁଅଛ:ି

 • ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖନୁ୍

 • ପ୍ରଶ୍ନସମହୂ ପଚାରନୁ୍

 • ନଜିର ଚନି୍ାଭାବ�ୁଡ଼କୁି ପ୍ରକାଶ କର ିଆଗଲାଚନା କରନୁ୍

 • ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପୁସି୍କାଗର ଏହ ିଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍

  • ଏବଂ, ସଗବ୍ଯାପର,ି ଏହ ିରାତ୍ାକୁ ଉପଗଭା� କରନୁ୍

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯ�ାଜନା
ସମୟର ଆରମ୍ଭାବଧି ଈଶ୍ୱର ଗରାଜନା କରଥିିବା ଉଦ୍ାରକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ଗହଉଛ,ି ସ୍ୱ�୍ଯ ଓ ପଥୃିବୀଗର, ଖ୍ୀଷ୍ 
ରୀଶୁଙ୍କଠାଗର ତାହାଙ୍କ ଶାସନ ଓ ରାଜତ୍ୱର ଅଧିନଗର ସମସ୍ ବଷିୟକୁ ଏକତ୍ ବଶୀଭୂତ କରବିା। ଈଶ୍ୱର ଖ୍ୀଷ୍ 
ରୀଶୁଙ୍କଠାଗର ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ପ୍ରତ ିସସୁଙ୍ଗତ ିଓ ଶାନ୍ ିସ୍ାପନ କରନ୍।ି ତାହାଙ୍କଠାଗର, ଆଗମ୍ଭମାଗନ ତାହାଙ୍କ ସହତି 
ଏକ ଅେୁ।
ଏଫିସୀୟ ୧:୯-୧୦ ପରଗମଶ୍ୱର ନଜିର ପରୂ୍୍ଯ ଜ୍ାନ ଓ ଗବାଧ ଶକି୍ ଦ୍ାରା ତାହାଙ୍କର ନ�ୂିଢ଼ତତ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଅଛନ୍।ି 
ପରଗମଶ୍ୱର ଏହା ଚାହୁଁଥିଗଲ ଏବଂ ଗସ ଏହା ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ଦ୍ାରା କରବିା ପାଇଁ ଗରାଜନା କରଥିିଗଲ। ପରଗମଶ୍ୱରଙ୍କର ଗରାଜନା 
ଥିଲା ଗର ଉଚତି୍ ସମୟ ଉପସି୍ତ ଗହଗଲ, ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କଠାଗର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ସ୍ୱ�୍ଯ ଓ ପଥୃିବୀର ସମସ୍ ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ଏକତ୍ 
କରଗିବ ଓ ଖ୍ୀଷ୍ ତହିଁର ମସ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଗହଗବ। (ERV)

ଶିଷ୍ୟଗଣ ଗଠନ କରିବା
ରୀଶୁ ଆପଣା ଅନୁ�ମନକାରୀମାନଙୁ୍କ (ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ) ଆପଣା ଅଧିକାର ଗଦଗଲ, ରଦ୍ଦ୍ାରା ଗସମାଗନ ଆପଣା 
ଆପଣା ଜୀବନ ରାତ୍ାଗର, ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅନୁ�ମନକାରୀମାନଙୁ୍କ (ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ) �ଠନ କରଗିବ।
ମାଥିଉ ୨୮:୧୮-୨୦ ଗତଣୁ ରୀଶ ୁଗସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହଗିଲ, “ସ୍ୱ�୍ଯ ଓ ପଥୃିବୀର ସମସ୍ ଅଧିକାର ଗମାଗତ 
ଦଆିରାଇଅଛ।ି ଗତଣୁ ରାଅ ଓ ସବୁ ଗଦଶର ଗଲାକମାନଙୁ୍କ ଗମାର ଶଷି୍ୟ କର। ପରମପିତା, ପତୁ୍ ଓ ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କ 
ନାମଗର ତୁଗମ୍ଭମାଗନ ଗସମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ସ୍ମ ଦଅି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରାହାସବୁ କହଅିଛ,ି ଗସ ସବୁ କଥା ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ 
ଗଲାକମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ା ଦଅି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସଦାସବ୍ଯଦା ରହବି ିଗବାଲି ତୁଗମ୍ଭମାଗନ ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ ରଖ। ଜ�ତର ଗଶଷ 
ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଗଙ୍ଗ ସଗଙ୍ଗ ରହବି।ି” (ERV)
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଗପ୍ରମକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ାରା, ଗସ କଏି, ଗସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କରଅିଛନ୍ ି
ଓ କରଗିବ, ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ାରା ଶଷି୍ୟତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଥାଏ। ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟଗର, ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ିତଗିର, 
ଉପାସନାଗର, ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଓ ଅନ୍ୟ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହଭା�ୀତାଗର ତାହାଙ୍କ ସହତି ସମୟ ଗକ୍ପଣ କରବିା ବଷିୟ 
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣିବାଗର ସାହାର୍ୟ କରଥିାଏ।
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଏହ ିଶଷି୍ୟତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମଗର ରାତ୍ା କରୁଥିବା ଗବଗଳ ମୁଁ ରୀଶୁଙ୍କ ନାମଗର ପ୍ରାଥ୍ଯନା କରୁଅଛ,ି 
ଗରପର ିଆପଣମାଗନ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ�ୌରବ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଗପ୍ରମର ବ୍ୟାପକ 
ଜ୍ାନଗର ବୃଦ୍ ିପାଇଗବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ ପୂର୍୍ଯତାଗର ପରପିୂର୍୍ଯ ଗହବ, ରଦ୍ଦ୍ାରା ଜ�ତ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣିପାରବି। 
ଆଗମନ୍।
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ଅଧିଗବଶନ ୧: ଅଦୃଶ୍ୟ ବଷିୟକୁ ଗଦଖିବା
ସଷିୃ୍କର୍୍ଯା ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପକ୍ଯସ୍ାପନକାରୀ। ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟକି୍�ତ। ତାହାଙ୍କ ଉପସି୍ତ ିଅତ ିଘନଷି୍। ତାହାଙ୍କ ସଷିୃ୍ ସାକ୍୍ୟମୟ।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ଗରଉଁ �ୀତ�ୁଡ଼କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରବିା 
ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆକାଂକ୍ା ସମ୍ନ୍ୀୟ ଗହାଇଥିବ।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଗକଉଁ ଗକଉଁ ଭିନ୍ନ ମା�୍ଯଗର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍,ି ଗସ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। 
ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍। 

ଗୀତସଂହତିା ୧୯:୧-୬; ଯରାମୀୟ ୧:୨୦; ଯହାଯଶୟ ୧୨:୧୦ ଓ ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୩୧:୧୧ ପାଠ କରନୁ୍

ଦ୍ତିୀୟ ବବିରଣ ୪:୩୫-୩୯; ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୧୫:୧; ୨ୟ ରାଜାବଳ ି୫:୧, ୧୪-୧୫ ଓ ଯ�ାହନ ୯:୧-୭ ପାଠ 
କରନୁ୍

�ୂକ ୨୪:୨୭; ଯ�ାହନ ୨୦:୩୧ ଓ ଗୀତସଂହତିା ୩୩:୬-୯ ପାଠ କରନୁ୍

ଯ�ାହନ୧:୧୪-୧୮; ୧୪:୬-୭ ଓ ଏବ୍ୀ ୧:୧-୪ ପାଠ କରନୁ୍

ଯ�ାହନ ୧୬:୧୩-୧୫ ଓ ୧ ଯ�ାହନ ୫:୬ ପାଠ କରନୁ୍

ସାକ୍୍ୟ ଦଅିନୁ୍
ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନକିେଗର ଆପଣାକୁ କପିରି ପ୍ରକାଶ କଗଲ?

ଧନ୍ୟବାଦାଥ୍ଥକ ଯଶଷ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ଈଶ୍ୱର ଗର ଆପଣାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିେଗର ପ୍ରକାଶ କରବିା ପାଇଁ ଚାହାନ୍,ି ଏଥି ନମିଗନ୍  ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ 
କରନୁ୍ I 
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ସଷିୃ୍କର୍୍ଯା ଈଶ୍ୱର ସମୟ ଓ ସ୍ାନର ସୀମା ମଧ୍ୟଗର ସୀମିତ ନୁହଁନ୍।ି ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟଗର ଓ ସି୍ତବିସ୍ା ସ୍ାନଗର 
ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର ପ୍ରକାଶ କରନ୍।ି

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ଗରଉଁ �ୀତ�ୁଡ଼କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଗଘାଷଣା କରୁଥିବ।

ପରିଚୟ
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ପ୍ରଥମ ଅଧିଗବଶନଗର ଶକି୍ା କଲୁ ଗର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିେଗର ଆପଣାକୁ ବଭିିନ୍ନ ମା�୍ଯଗର 
ପ୍ରକାଶ କରନ୍।ି ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ବାଇବଲ ପାଠ କରୁ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ – ରାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକି୍�ତ ଗପ୍ରମପତ୍ ଅଗେ – ଆଗମ୍ଭମାଗନ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟଗର ଅଧିକ ଜାଣିଥାଉ। ଏପରକି ିପ୍ରଥମ 
ବାକ୍ୟ ‘ଆଦ୍ୟଗର, ପରଗମଶ୍ୱର ସଷିୃ୍ କଗଲ’  ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିେଗର ପ୍ରକାଶ କଗର ଗର, ରାହା ବ ିଗରଗତଗବଗଳ ବ ି
ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଥିଗଲ ଓ ଈଶ୍ୱର ସଷିୃ୍ କଗଲ। ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନମିଗନ୍ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ବାଇବଲଗର 
ଉଗଲେଖ ଥିବା ତନିଗି�ାେ ିଦଶ୍ଯନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ – ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ୍ଥନସମୂହ – �ିହଜିକି�
ଈଶ୍ୱର ରାହାଙ୍କ ନକିେଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍,ି ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍।ି 
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ରିହଜିକିଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦର୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ୍ଯନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।

ଦଶ୍ଥନଟରି ପୂବ୍ଥାପର ଘଟଣା
ରିହଜିକିଲ ରିହୂଦୀଗ�ାଷ୍ୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜଗଣ ଭାବବାଦୀ ଓ ରାଜକ ଥିଗଲ। ଇତହିାସର ଗସହ ିସମୟଗର ରିହଜିକିଲ 
ଅନ୍ୟ ରିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ ବଗିଦଶଗର ବନ୍ୀ ଥିଗଲ (�ିହଜିକି� ୧:୧)। ରିରୁଶାଲମ ନ�ର, ରାହା 
ଗସମାନଙ୍କର ନଜିର ଉପାସନା ସ୍ଳ ଥିଲା, ଗସଠାରୁ ଗସମାଗନ ବହୁ ଦୂରଗର ଥିଗଲ। ରିହୂଦୀମାଗନ ବଗି୍ାହୀ 
ଗଲାକ ଥିଗଲ, ଗରଉଁମାଗନ ବଗିଦଶୀ ଗଦବତା�ଣର ଉପାସନା କରୁଥିଗଲ। ଗତଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଭାବବାଦୀ ଓ 
ରାଜକ ରିହଜିକିଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏକ ଦଶ୍ଯନ ମାଧ୍ୟମଗର ଏକ ବାକ୍ୟ-ପ୍ରତଛିବ ିଗପ୍ରରଣ କଗଲ (�ିହଜିକି� ୧:୩)।
�ିହଜିକି� ୧:୧୫-୨୧ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଅନୁଗଚ୍ଦ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏକାଧିକଥର ଏହାକୁ ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଅନୁଗଚ୍ଦଗର ଲିଖିତ ପାଗ୍ାେ ିବଷିୟ କ’ଣ, ତାହା ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।

ପଦ ୧୫  

ପଦ ୧୬-୧୭ 

ପଦ ୧୮ 

ପଦ ୧୯ 

ପଦ ୨୧ 

ଅଧିଗବଶନ ୨: ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣିବା
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ଶାସ୍ାଂଶ ପ୍ରତ ିଗକୌଣସ ିଭୁଲ୍ ଅଥ୍ଯ ନ ଗଦବାଗର ଆମକୁ ସାହାର୍ୟ କରବି, ଗସଥିପାଇଁ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ନମି୍ନ ଲିଖିତ 
ପ୍ରଶ୍ନସମହୂ ପଚାରନୁ୍:
ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଉଗଲେଖ ଥିବା ଗଲାକମାଗନ କଏି? �ିହଜିକି� ୧:୧-୩ ପାଠ କରନୁ୍

କଏି କହୁଛନ୍?ି

କାହାକୁ କହୁଛନ୍?ି �ିହଜିକି� ୧:୨୮-୨:୫ ପାଠ କରନୁ୍

ଗଲାକମାଗନ କପିର ି ପରସ୍ପର ସହ ଭାବ ବନିମିୟ କରନ୍?ି

ଘେଣାେ ିଯକଉଁଠ ିଘେଥିିଲା?

ଘେଣାେ ିଯକଯବ ଘେଥିିଲା - ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ମାଂସଗର ଗଦହବନ୍ ଗହବା, କରୁଶଗର ମତୁୃ୍ୟଗଭା� କରବିା, ମତୁୃ୍ୟରୁ 
ଉତ୍ାପିତ ଗହବା ଓ ସ୍ୱ�୍ଯାଗରାହଣ କରବିା ପୂବ୍ଯରୁ ନା ପଗର?

ଚକ୍ରର ନଦିଶ୍ଯନ କ’ଣ?

ଆଜ ିଭାରତୀୟ ପତାକାଗର ଥିବା ଚକ୍ର ଜୀବନଗର �ତଶିୀଳତାକୁ କମି୍ା ଜୀବନର ଚକ୍ରକୁ ବୁଝାଏ, ଗରଉଁଥିଗର 
ସମୟର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କ ିଗଶଷ ନାହିଁ।
ରିହଜିକିଲଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ୍ଯନ ପ୍ରସଙ୍ଗଗର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ନ୍ଗର �ତଶିୀଳ ଚକ୍ରର ନଦିଶ୍ଯନ କ’ଣ ଗହାଇପାଗର?
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ଏହା କାହିଁକ ିଗଲଖାରାଇଥିଲା? ଜହିଜିକି� ୧୧:୧୬, ୧୧:୧୭-୨୫ ପାଠ କରନୁ୍

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ସବୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଗେ?

ଆଜ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ଏହାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ ଅଗେ?

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶରୁ ଆପଣମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିଛୁନ୍?ି

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?

ଧନ୍ୟବାଦାଥ୍ଥକ ଯଶଷ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ଈଶ୍ୱର ଗର ଆପଣାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିେଗର ପ୍ରକାଶ କରବିା ପାଇଁ ଚାହାନ୍,ି ଏଥି ନମିଗନ୍  ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ 
କରନୁ୍ I
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ଅଧିଗବଶନ ୩: ତାହାଙୁ୍କ ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର ଗ୍ରହଣ କରବିା
ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପକ୍ଯ ସ୍ାପନକାରୀ। ତାହାଙ୍କର ଗରା�ାଗରା� ବ୍ୟକି୍�ତ।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ଗରଉଁ �ୀତ�ୁଡ଼କି ଗଘାଷଣା କରୁଥିବ ଗର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ାଇ ଆସ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାଗର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିେଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରବିା 
ପାଇଁ ଇଛା କରନ୍ ି। 

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ – ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ୍ଥନସମୂହ – �ାକୁବ
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଶକି୍ା ଗ୍ରହଣକରଅିଛୁ ଗର, ଈଶ୍ୱର ଗରା�ାଗରା�ର ସମ୍ପକ୍ଯ ବଭିିନ୍ନ ପଦ୍ତ ିମାଧ୍ୟମଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ 
କରନ୍।ି ଈଶ୍ୱର ରାହାଙ୍କ ନକିେଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍,ି ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ 
କରନ୍।ି ଆଗମ୍ଭମାଗନ ରାକୁବଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦର୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ୍ଯନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।

ଦଶ୍ଥନଟରି ପୂବ୍ଥାପର ଘଟଣା
ରାକୁବ ରିହୂଦୀ ଗ�ାଷ୍ୀରୁ ଇସାହାକ୍ ଓ ରବିକିାଙ୍କର ଔରସରୁ ଜାତ ଗହାଇଥିଗଲ। ଇସାହାକ୍, ଅବ୍ରହାମ ଓ ସାରାଙ୍କର 
ଔରସରୁ ଜାତ ଗହାଇଥିଗଲ। ଉଭୟ ଅବ୍ରହାମ ଓ ଇସାହାକ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟକି୍�ତଭାବଗର ପ୍ରତଜି୍ା ପ୍ରାପ୍ 
ଗହାଇଥିଗଲ। ରାକୁବ ଗଜ୍ୟଷ୍ ପୁତ୍ର ଆଶୀବ୍ଯାଦ ପାଇବା ନମିଗନ୍ ଆପଣା ଗଜ୍ୟଷ୍ ଭ୍ାତାଙୁ୍କ ପ୍ରବ୍ନା କରଥିିଗଲ। 
ଫଳସ୍ୱରୂଗପ, ରାକୁବଙ୍କ ମାତା ରବିକିା ଆପଣା ଭ୍ାତାର ଗକ୍ରାଧରୁ ପଳାୟନ କରବିା ନମିଗନ୍ ରାକୁବକୁ କହଥିିଗଲ। 
ଏହା ମଧ୍ୟ ରାକୁବଙ୍କ ନମିଗନ୍ ଏକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରବିାର ସମୟ ଥିଲା, ଗତଣୁ ଇସାହାକ୍ ରାକୁବକୁ ଏକ କନ୍ୟା 
ଅଗୱେଷଣ କରବିା ନମିଗନ୍ ରାଗହଲଙ୍କ ପରବିାର ଗ�ାଷ୍ୀ ନକିେକୁ ଗପ୍ରରଣ କଗଲ।
ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୨୮:୧୦-୨୨ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ୍ ଶାସ୍ାଂଶ ମଧ୍ୟଗର ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।
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ଶାସ୍ାଂଶ ପ୍ରତ ିଗକୌଣସ ିଭୁଲ୍ ଅଥ୍ଯ ନ ଗଦବାଗର ଆମକୁ ସାହାର୍ୟ କରବି, ଗସଥିପାଇଁ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ନମି୍ନ ଲିଖିତ 
ପ୍ରଶ୍ନସମହୂ ପଚାରନୁ୍:
ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଉଗଲେଖ ଥିବା ଗଲାକମାଗନ କଏି?

କଏି କହୁଛନ୍?ି

ଗସହ ିବ୍ୟକି୍ କାହାକୁ କହୁଛନ୍?ି

ଗଲାକମାଗନ କପିର ି ପରସ୍ପର ସହ ଭାବ ବନିମିୟ କରନ୍?ି

ଈଶ୍ୱର କପିର ି ଭାବଗର ରାକୁବଙୁ୍କ ଆପଣାର ପରଚିୟ ଗଦଉଅଛନ୍?ି ୧୩ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ଈଶ୍ୱର ଗରଉଁଭଳ ିଭାବଗର ଆପଣାର ପରଚିୟ ଗଦଗଲ, ତାହା ରାକୁବଙ୍କ ସହତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପକ୍ଯଗର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ 
କ’ଣ କୁଗହ?

୧୫ ପଦଗର ଈଶ୍ୱର ରାକୁବଙୁ୍କ କ’ଣ ପ୍ରତଜି୍ା କଗଲ?

ଘେଣାେ ିଯକଉଁଠ ିଘେଥିିଲା? ୧୯ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ଗସାପାନେ ିଯକଉଁଠ ିସ୍ାପିତ ଗହାଇଥିଲା ଓ ଗସାପାନେ ିଯକଉଁ ସ୍ାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ରାଇଥିଲା? ୧୨ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍ 

ରାକୁବଙୁ୍କ ଦର୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ୍ଯନର ପୂବ୍ଯାପର ଘେଣାଗର, ଗସାପାନର ନଦିଶ୍ଯନ କ’ଣ ଗହାଇପାଗର?
ଗସାପାନେ ିଗଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଯର ନଦିଶ୍ଯନ ଅଗେ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱ�୍ଯରୁ ପଥୃିବୀକୁ ଓହ୍ାଇ ଆସନ୍,ି 
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିେଗର ଆପଣାକୁ ଉପସ୍ାପିତ କରନ୍।ି ଈଶ୍ୱର ରାକୁବଙୁ୍କ ଆପଣାର ଏକ ବ୍ୟକି୍�ତ ଅନୁଭୂତ ି
ଗଦଗଲ, ରାହା ରାକୁବ ବାସ କରୁଥିବା ପଥୃିବୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଯଦୃଷି୍ କର ିଈଶ୍ୱର ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ୱ�୍ଯର ଏକ ଦଶ୍ଯନ ଥିଲା।
ଘେଣାେ ିଯକଯବ ଘେଥିିଲା - ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ମାଂସଗର ଗଦହବନ୍ ଗହବା, କରୁଶଗର ମତୁୃ୍ୟଗଭା� କରବିା, ମତୁୃ୍ୟରୁ 
ଉତ୍ାପିତ ଗହବା ଓ ସ୍ୱ�୍ଯାଗରାହଣ କରବିା ପୂବ୍ଯରୁ ନା ପଗର?
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ଏହା କାହିଁକ ିଗଲଖାରାଇଥିଲା?

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ସବୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଗେ?

ଆଜ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ଏହାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ ଅଗେ?

ଯ�ାହନ ୧:୫୧ଗର ରୀଶୁ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଉଗଲେଖ କରନ୍ ିଗର ଗସମାଗନ ସ୍ୱ�୍ଯକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙୁ୍କ 
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ଙ୍କ (ଆପଣା) ଉପଗର ଆଗରାହଣ ଓ ଅବତରଣ କରବିାର ଗଦଖିଗବ। ରୀଶୁଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ଜନ୍, ମତୁୃ୍ୟ, 
ପୁନରୁତ୍ାନ ଓ ସ୍ୱ�୍ଯାଗରାହଣ ଦ୍ାରା ସ୍ୱ�୍ଯ ଉନ୍ମୁକ୍ ଅଗେ। ଆଜ ିରୀଶୁଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ଗଦଇ, ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର ଜାଣିପାରବିା। ଆଗମ୍ଭମାଗନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଭାବଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିେକୁ ରିବା 
ନମିଗନ୍ ପ୍ରଗବଶାଧିକାର ପାଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାହା ବ ିପରସି୍ିତ ିଗହାଇଥାଉନା କାହିଁକ,ି ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର 
ଅଗପକ୍ା କରୁଅଛନ୍।ି
ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶରୁ ଆପଣମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିଛୁନ୍?ି

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?

ଧନ୍ୟବାଦାଥ୍ଥକ ଯଶଷ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ଈଶ୍ୱର ଗର ଆପଣାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିେଗର ପ୍ରକାଶ କରବିା ପାଇଁ ଚାହାନ୍,ି ଏଥି ନମିଗନ୍  ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ 
କରନୁ୍ I
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ଅଧିଗବଶନ ୪: ସମୟେ ିଗହଉଛ ିବର୍୍ଯମାନ
ତାହାଙୁ୍କ ଗଦଖ। ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ ୁଅଗି୍ ସ୍ୱରୂପ! ଗରଉଁମାଗନ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନ୍,ି ଗସମାଗନ ଗପ୍ରମ, ଆଲୁଅ ଓ ଜୀବନ 
ଗଦଖିଗବ। ଗରଉଁମାଗନ ତାହାଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍,ି ଗସମାଗନ ଦଣ୍ଡ, ଅନ୍କାର ଓ ମତୁୃ୍ୟ ଗଦଖିଗବ।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ରୀଶୁଙୁ୍କ ସ୍ୱ�୍ଯର ଏକମାତ୍ ପଥ ଗବାଲି ଗଘାଷଣା କରୁଥିବ।

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ – ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ୍ଥନ – ଯ�ାହନ
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଶକି୍ା ଗ୍ରହଣକରଅିଛୁ ଗର, ଈଶ୍ୱର ଗରା�ାଗରା�ର ସମ୍ପକ୍ଯ ବଭିିନ୍ନ ପଦ୍ତ ିମାଧ୍ୟମଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ 
କରନ୍।ି ଈଶ୍ୱର ରାହାଙ୍କ ନକିେଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍,ି ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ 
କରନ୍।ି ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗରାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦର୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ୍ଯନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।

ଦଶ୍ଥନଟରି ପୂବ୍ଥାପର ଘଟଣା
ଗରାହନ ଆପଣାର ବଶି୍ୱାସ ସକାଗଶ ନବି୍ଯାସତି ଗହାଇଥିଗଲ। ମଣ୍ଡଳୀ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟଗଦଇ ରାଉଥିଲା। ସବୁଠାରୁ 
ନଦି୍୍ଯୟ ଓ ଶକି୍ଶାଳୀ ସାମ୍ାଜ୍ୟର ଅଧିପତ ିକ୍ମତାଗର ଥିଲା – ଗରାମୀୟମାଗନ। ଗକଲେଶ ଓ ନଃିସଙ୍ଗତାର ଏକ 
ପରସିି୍ତଗିର ଗରାହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଗପ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମଗର ପୂର୍୍ଯ ଆପଣାର ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରାପ୍ ଗହଗଲ। 
ଅତୀତ, ବର୍୍ଯମାନ ଓ ଭବଷି୍ୟତର ଈଶ୍ୱର ସଂିହାସନ ଉପବଷି୍ ଓ ତାହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ସମସ୍ ମନ୍ତାରୁ ଓ ମିଳତି 
ଭାବଗର ସମଗ୍ର ରୁ�ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ାଜ୍ୟଠାରୁ ମହାନ୍ ଅଗେ। ଗରାହନ ଓ ସମସ୍ ବଶି୍ୱାସୀ�ଣ ନଶିି୍ତ 
ଗହାଇପାରଗିବ ଗର ମନ୍ତାର ଅନ୍ ଗହବାକୁ ରାଉଛ।ି ରୀଶୁ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରଅିଛନ୍।ି ମନ୍ତାର ସମୟ 
ଗକବଳ କ୍ଣକାଳ ମାତ୍। ମନ୍ତା ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଦୂରୀକୃତ ଗହବା ପୂବ୍ଯରୁ ଗରଉଁମାଗନ ମକୁ୍ ଭାବଗର ତାହାଙ୍କ ନକିେକୁ 
ଆସଗିବ, ଗସଥି ସକାଗଶ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ଙୁ୍କ ଅଗପକ୍ା କରଅିଛନ୍।ି
ଆସନୁ୍, ଆଗମ୍ଭମାଗନ ବର୍୍ଯମାନ ରୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରକାଶନର ଏକ କ୍ୁ୍ ଅଂଶ ପ୍ରତ ିଓ ଘେଥିିବା ବଷିୟ ପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ିପାତ କରବିା।
ପ୍ରକାଶତି ବାକ୍ୟ ୪:୧-୧୧ ପାଠ କରନୁ୍

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ପଦକୁ ପଦ ଗନଇ ଏହ ିବାଇବଲ ଅନୁଗଚ୍ଦଗର ଉଗଲେଖ ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କିର ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ 
ଗଲଖନୁ୍।
ପଦ ୧ 

ପଦ ୨ 

ପଦ ୩ 

ପଦ ୪ 

ପଦ ୫ 

ପଦ ୬  

ପଦ ୭ 
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ଦବିାରାତ୍ ଚାରପି୍ରାଣୀ କ’ଣ କହୁଛନ୍?ି ୮ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ଚାର ିପ୍ରାଣୀ ସଂିହାସନଗର ଉପବଷି୍ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିବା ସମୟଗର ଚବଶି ପ୍ରାଚୀନ କ’ଣ କରୁଛନ୍?ି 
୯-୧୦ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ସଂିହାସନ ଉପବଷି୍ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ସମ୍ଖୁଗର ଉବୁଡ଼ ଗହାଇ ପ୍ରଣାମକର ିଚବଶି ପ୍ରାଚୀନ କ’ଣ କହନ୍?ି  
୧୧ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ସ୍ୱ�୍ଯକୁ ଦ୍ାର ଉନ୍ମୁକ୍ : ଗରାହନ ଗଦଖଥୁିବା ଦ୍ାର ରୀଶୁଙ୍କ ପବତି୍ ରକ୍ର ବଳଦିାନର ନଦିଶ୍ଯନ, ଗରଉଁ ରକ୍ 
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରଷି୍ାର କରଛି।ି ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ର ବଳଦିାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରଅିଛୁ, 
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ା ପାଇଅଛୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ିତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପଗର ଓ 
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ମି�ଗର ରହଅିଛ।ି
ରୀଶୁଙ୍କ ସକାଶୁ ଈଶ୍ୱର, ରିଏ ରକ୍ମାଂସ ସହ ଗଦହବନ୍ ଗହଗଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଗହଗଲ; ଆପଣାର ଜୀବନକୁ 
ଉତ୍ସ�୍ଯ କଗଲ, ମତୁୃ୍ୟରୁ ଉତ୍ାପିତଗହାଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକି୍ଣ ପାଶ୍ୱ୍ଯଗର ଆଗରାହଣ କଗଲ, ଫଳତଃ, ତାହାଙ୍କ 
ଆତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଗବଶ କରବିାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ ଗହାଇଅଛୁ।
ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଗହାଇଥିବା ଏହ ିପଥୃିବୀଗର, ଆତ୍ାଗର ନରିନ୍ର ମିଳନ, ସହଭା�ୀତା, 
ପରାମଶ୍ଯ, ସମ୍ପକ୍ଯ ସ୍ାପନ, ଗପ୍ରମ ଓ ପ୍ରକାଶନ ନମିଗନ୍ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଗବଶ କରବିାର 
ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ ଗହାଇଅଛୁ।
ଭବଷି୍ୟତଗର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା ଗର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ତି ନଖିଣୁ ଶରୀରଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ସଂିହାସନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଗବଶ କରବିାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ ଗହବା, ଗରଉଁଠାଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ ତାହାଙୁ୍କ ମଖୁାମଖୁି ଦଶ୍ଯନ 
କରବିା। ଗସଠାଗର ଆଉ କ୍ରନ୍ନ, ରନ୍ତ୍ରଣା, ବାଦ୍୍ଯକ୍ୟତା ଅବା ଗରା� ଗହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଗତ୍ୟକ ବଷିୟ ସମୟର 
ପୂର୍୍ଯତାଗର ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଗହବ।
ଶାସ୍ାଂଶ ପ୍ରତ ିଗକୌଣସ ିଭୁଲ୍ ଅଥ୍ଯ ନ ଗଦବାଗର ଆମକୁ ସାହାର୍ୟ କରବି, ଗସଥିପାଇଁ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ନମି୍ନ ଲିଖିତ 
ପ୍ରଶ୍ନସମହୂ ପଚାରନୁ୍:
ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଉଗଲେଖ ଥିବା ଗଲାକମାଗନ କଏି?

କଏି କହୁଛନ୍?ି 

ଗସହ ିବ୍ୟକି୍ କାହାକୁ କହୁଛନ୍?ି ପ୍ରକାଶତି ବାକ୍ୟ ୧:୪ ପାଠ କରନୁ୍

ପ୍ରକାଶତି ବାକ୍ୟ ୪:୧ ପାଠ କରନୁ୍

ପ୍ରକାଶତି ବାକ୍ୟ ୪:୮ ପାଠ କରନୁ୍
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ପ୍ରକାଶତି ବାକ୍ୟ ୪:୧୧ ପାଠ କରନୁ୍

ଗଲାକମାଗନ କପିର ି ପରସ୍ପର ସହ ଭାବ ବନିମିୟ କରନ୍?ି

ଘେଣାେ ିଯକଉଁଠ ିଘେଥିିଲା? ପ୍ରକାଶତି ବାକ୍ୟ ୧:୯; ୪:୧ ପାଠ କରନୁ୍

ଘେଣାେ ିଯକଯବ ଘେଥିିଲା - ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ମାଂସଗର ଗଦହବନ୍ ଗହବା, କରୁଶଗର ମତୁୃ୍ୟଗଭା� କରବିା, ମତୁୃ୍ୟରୁ 
ଉତ୍ାପିତ ଗହବା ଓ ସ୍ୱ�୍ଯାଗରାହଣ କରବିା ପୂବ୍ଯରୁ ନା ପଗର? ପ୍ରକାଶତି ବାକ୍ୟ ୧:୧୭-୧୮ ପାଠ କରନୁ୍

ଏହା କାହିଁକ ିଗଲଖାରାଇଥିଲା?

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ସବୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଗେ?

ଆଜ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ଏହାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ ଅଗେ?

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶରୁ ଆପଣମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିଛୁନ୍?ି

ସାକ୍୍ୟ ଦଅିନୁ୍
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ୍ଯନ ସମ୍ନ୍ୀୟ ଅଧିଗବଶନ�ୁଡ଼କିରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ ଗକଉଁ ବଷିୟଗର କଥା କହୁଅଛନ୍?ି

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?
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ଅଧିଗବଶନ ୫: କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅଧିକ ଗପ୍ରମ କରନ୍ି
ଜ୍ାନ ଶକି୍ ଅଗେ। ତାହାଙ୍କ ଗପ୍ରମର ଶକି୍କୁ ଜାଣିବା।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ।

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ – ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯପ୍ରମ
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଶକି୍ା କରଅିଛୁ ଗର ସଷିୃ୍କର୍୍ଯା ଈଶ୍ୱର ଥିଗଲ, ବର୍୍ଯମାନ ଅଛନ୍ ିଓ ଭବଷି୍ୟତଗର ଆ�ମନ କରଗିବ; 
ଗସ ସମ୍ପକ୍ଯ ସ୍ାପନକାରୀ ଈଶ୍ୱର ଅେନ୍।ି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଗତ୍ୟକ ବଷିୟ ଗପ୍ରମଗର କରନ୍,ି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅଧିକ ଗପ୍ରମ 
କରନ୍।ି ଏହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ, ଏପର ିଏକ ଗପ୍ରମ ରାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗବାଧର ଅ�ମ୍ୟ ଅଗେ। ତାହାଙ୍କ କାହାଣୀ, 
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଗପ୍ରମର କାହାଣୀ ବାଇବଲରୁ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମର ଗକଗତକ ଲକ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।
୧ କରିନ୍ୀୟ ୧୩:୧-୮ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ପଦ ପଦ କର,ି ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମର ଗକଉଁ ଲକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ତାଲିକାଭୁକ୍ କରାରାଇଛ,ି 
ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।

ପଦ ୪ 

ପଦ ୫ 

ପଦ ୬ 

ପଦ ୭ 

ପଦ ୮ 

ଏହ ିଗପ୍ରମର ଉତ୍ସ କଏି? ୧ ଯ�ାହନ ୪:୭-୧୦ ପାଠ କରନୁ୍

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଅନୁଗଚ୍ଦଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ କପିର ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶପାଇଛ,ି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। 
ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।

 

ଶାସ୍ାଂଶ ପ୍ରତ ିଗକୌଣସ ିଭୁଲ୍ ଅଥ୍ଯ ନ ଗଦବାଗର ଆମକୁ ସାହାର୍ୟ କରବି, ଗସଥିପାଇଁ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ନମି୍ନ ଲିଖିତ 
ପ୍ରଶ୍ନସମହୂ ପଚାରନୁ୍:
ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଉଗଲେଖ ଥିବା ଗଲାକମାଗନ କଏି? ୧ ଯ�ାହନ ୪:୭-୧୦ ପାଠ କରନୁ୍
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କଏି କହୁଛନ୍?ି

କାହାକୁ କହୁଛନ୍?ି

ଗଲାକମାଗନ କପିର ି ପରସ୍ପର ସହ ଭାବ ବନିମିୟ କରନ୍?ି

ଘେଣାେ ିଯକଯବ ଘେଥିିଲା - ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ମାଂସଗର ଗଦହବନ୍ ଗହବା, କରୁଶଗର ମତୁୃ୍ୟଗଭା� କରବିା, ମତୁୃ୍ୟରୁ 
ଉତ୍ାପିତ ଗହବା ଓ ସ୍ୱ�୍ଯାଗରାହଣ କରବିା ପୂବ୍ଯରୁ ନା ପଗର?

ଏହା କାହିଁକ ିଗଲଖାରାଇଥିଲା? ୧ ଯ�ାହନ ୧:୧-୪ ପାଠ କରନୁ୍

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ସବୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଗେ?

ଆଜ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ଏହାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ ଅଗେ?

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶରୁ ଆପଣମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିଛୁନ୍?ି

ସାକ୍୍ୟ ଦଅିନୁ୍
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ନମିଗନ୍ କଦାପି ଗଶଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଗବାଲି ଜାଣିବାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ?

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?
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ଅଧିଗବଶନ ୬: ପିତାଙ୍କ ଗପ୍ରମ 
ପିତାଙ୍କର ସଗନ୍ାଷ ଗହଲା ଗର ରୀଶଙୁ୍କଠାଗର ସମସ୍ ପରୂ୍୍ଯତା ବାସ କରବି  
ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆପଣା ସହତି ସମସ୍ ବଷିୟର ମିଳନ ଗହବ।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ।

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ
ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହତି ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସଦି୍ ସମ୍ପକ୍ଯଗର ଥିଗଲ, ଅଛନ୍ ିଓ ରହଗିବ। ପିତା, ପୁତ୍ ରୀଶୁ ଓ ପବତି୍ଆତ୍ା ତନି ି
ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଗର ଏକ ଗହାଇ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଏକତା ମଧ୍ୟଗର ରହନ୍।ି ଏକ ଈଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କ କାହାଣୀ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଗପ୍ରମର 
କାହାଣୀ ବାଇବଲରୁ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ପିତାଙ୍କ ଗପ୍ରମ ସମ୍ନ୍ଗର ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।
ପିତାଙ୍କ ଗପ୍ରମ ଏଗତ ମହାନ୍ ଗର ଗସ ପୁତ୍ଙୁ୍କ ସବୁ ବଷିୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍।ି
କ�ସୀୟ ୧:୧୯-୨୦ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ପିତାଙ୍କ ଗପ୍ରମ ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ 
ଗଲଖନୁ୍।

 

 

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ସବୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଗେ?

 

ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମଗନ୍ ଏହାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ ଅଗେ? କ�ସୀୟ ୧:୨୧-୨୨ ପାଠ କରନୁ୍

 

ଯ�ାହନ ୩:୧୬-୧୭ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।
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ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ପିତାଙ୍କ ଗପ୍ରମ ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ 
ଗଲଖନୁ୍।

 

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ସବୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଗେ?

ଆଜ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ଏହାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ ଅଗେ? ଯ�ାହନ ୩:୧୮ ପାଠ କରନୁ୍

 

ଯ�ାହନ ୩:୩୫ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ପିତାଙ୍କ ଗପ୍ରମ ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ 
ଗଲଖନୁ୍।

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ସବୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଗେ?

ଆଜ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ଏହାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ ଅଗେ? ଯ�ାହନ ୩:୩୬ ପାଠ କରନୁ୍

୧ ଯ�ାହନ ୩:୧ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ପିତାଙ୍କ ଗପ୍ରମ ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ 
ଗଲଖନୁ୍।
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ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ସବୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଗେ?

ଆଜ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ଏହାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ ଅଗେ?

କ�ସୀୟ ୧:୧୨-୧୪ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ପିତାଙ୍କ ଗପ୍ରମ ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ 
ଗଲଖନୁ୍।

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ସବୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଗେ?

ଆଜ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ଏହାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ ଅଗେ?

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶରୁ ଆପଣମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିଛୁନ୍?ି

ସାକ୍୍ୟ ଦଅିନୁ୍
ପିତା ଆପଣଙୁ୍କ ଗକଗତ ଅଧିକ ଗପ୍ରମ କରନ୍,ି ଏହା ଜାଣିବାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ? 

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?
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ଅଧିଗବଶନ ୭: ପୁତ୍ଙ୍କର ଗପ୍ରମ
ଈଶ୍ୱର ଗପ୍ରମଗର ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକି୍�ତଭାବଗର ଉପସ୍ାପନା କରଅିଛନ୍,ି  
ଗରପର ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗପ୍ରମଗର ତାହାଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକ୍ଯ ସ୍ାପନ କରପିାରବିା।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ।

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ
ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହତି ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସଦି୍ ସମ୍ପକ୍ଯଗର ଥିଗଲ, ଅଛନ୍ ିଓ ରହଗିବ। ପିତା, ପୁତ୍ ରୀଶୁ ଓ ପବତି୍ ଆତ୍ା ତନି ି
ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଗର ଏକ ଗହାଇ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଏକତା ମଧ୍ୟଗର ରହନ୍।ି ଏକ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ ରୀଶୁଙ୍କର ଗପ୍ରମ ସମ୍ପକ୍ଯ 
ସମ୍ନ୍ଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।
ରୀଶୁଙ୍କର ଗପ୍ରମ ଏଗତ ମହାନ୍ ଗର ଗସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନ ଗହବା ନମିଗନ୍ ସମସ୍ ବଷିୟ 
ପରତି୍ୟା� କଗଲ, ତଥାପି ପ୍ରତ ିଦନି ତାହାଙ୍କର ଗପ୍ରମକୁ ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ 
ଜୀବନ, ଗପ୍ରମ, ସତ୍ୟତା ଓ ଶକି୍ର ପୂର୍୍ଯତା ଲାଭ କରବିାଗର ସାହାର୍ୟ କରଥିାଏ; ଗସହସିବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ମିଳଥିାଏ 
ଓ ଗସହସିବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ।
ଯ�ାହନ ୧୦:୧୪-୧୮ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ରୀଶୁଙ୍କ ଗପ୍ରମ ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। 
ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।

 

 

 

 

 

ସାକ୍୍ୟ ଦଅିନୁ୍
ରୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ମ ଗମଷପାଳକ ଗବାଲି ଜାଣିବାର ଅଥ୍ଯ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ଅଗେ?
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ଗୀତସଂହତିା ୨୩ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଉର୍ମ ଗମଷପାଳକ ରୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କରନ୍,ି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ଥିବା ବଷିୟ�ୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ସବୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଗେ?

ଆଜ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ଏହାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ ଅଗେ?

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶରୁ ଆପଣମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିଛୁନ୍?ି

ରୀଶୁଙ୍କଠାଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହ ିଗପ୍ରମ ଯକଯତ ଦୃଢ଼? ଯରାମୀୟ ୮:୩୯ ପାଠ କରନୁ୍

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?
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ଅଧିଗବଶନ ୮: ପବତି୍ ଆତ୍ାଙ୍କର ଗପ୍ରମ
ଆତ୍ା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ ି“ଆସ!” ପଣିୁ ଗର ଶଗୁଣ, ଗସ କହୁ, “ଆସ!”  
ଗର ତୃଷାର୍୍ଯ, ଗସ ଆସ;ୁ ଗର ଇଛା କଗର, ଗସ ବନିାମଲୂ୍ୟଗର ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ।

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ
ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହତି ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସଦି୍ ସମ୍ପକ୍ଯଗର ଥିଗଲ, ଅଛନ୍ ିଓ ରହଗିବ। ପିତା, ପୁତ୍ ରୀଶୁ ଓ ପବତି୍ଆତ୍ା, ତନି ି
ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଗର ଏକ ଗହାଇ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଏକତା ମଧ୍ୟଗର ଅଛନ୍।ି ଏକ ଈଶ୍ୱର। ଆଗମ୍ଭମାଗନ ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କର ଗପ୍ରମର 
ସମ୍ପକ୍ଯ ବଷିୟଗର ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ ଏଗତ ମହାନ୍ ଗର ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗବାଧର ଅ�ମ୍ୟ ଅଗେ। ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କର ଗପ୍ରମ କଦାପି 
ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଇଙି୍ଗତ କଗର ନାହିଁ। ତା’ ପରବିଗର୍୍ଯ ଗସ ପ୍ରକାଶନ ଦଅିନ୍,ି ସମଥ୍ଯ କରନ୍,ି ପରବିର୍୍ଯନ କରନ୍ ି
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ବାସ କରନ୍,ି ଗରପର ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର, ଶକି୍ରୁକ୍ ଭାବଗର ଓ ଘନଷି୍ 
ଭାବଗର ପିତାଙ୍କର ଗପ୍ରମ ଓ ପତୁ୍ ରୀଶୁଙ୍କର ଗପ୍ରମ ଅନୁଭବ କରପିାରବିା।
ପବତି୍ଆତ୍ା କାହା ବଷିୟଗର ସାକ୍୍ୟ ଦଅିନ୍ ିଓ କାହା ନମିଗନ୍ ଗ�ୌରବ ଆଣନ୍?ି ଯ�ାହନ ୧୬:୧୩-୧୫  ପାଠ 
କରନୁ୍

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ କପିର ି ଭାବଗର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟଗର, ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର, ଶକି୍ରୁକ୍ ଭାବଗର ଓ ଘନଷି୍ 
ଭାବଗର ପରବି୍ୟାପ୍ ଗହାଇଅଛ?ି ଯରାମୀୟ ୫:୫-୮ ପାଠ କରନୁ୍

ଯରାମୀୟ ୮:୧୪-୧୬ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କ ଗପ୍ରମ ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। 
ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।
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ସମସ୍ ବଶି୍ୱାସୀ ‘ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ାନ’ (ପୁଅ ଓ ଝଅି) ଅେନ୍,ି କାରଣ ଗସମାଗନ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ା ପାଇଛନ୍।ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ସନ୍ାନ ଶବ୍ଦେ ିବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଉର୍ରାଧିକାର ସ୍ୱରୂଗପ ପାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର 
ସମ୍ପକ୍ଯର ନମନୁା ପରପି୍ରକାଶ କଗର। ଏହ ିପତୁ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାର ରାଜକୀୟ ରକ୍ର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଅଧିକାର, 
ରହିଁଗର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ଙ୍କର ସମସ୍ ଆଇନ�ତ ଅଧିକାର ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍। ଅତଏବ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର 
ରାଜା, ରୀଶୁଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବଗର ଉର୍ରାଧିକାରୀ ଗହାଇଥାଉ।

ସାକ୍୍ୟ ଦଅିନୁ୍
ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ାନ (ରାଜକୀୟ ରକ୍ର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍) ଗବାଲି ଜାଣିବାର ଅଥ୍ଯ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ?

ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶରୁ ଆପଣମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିଛୁନ୍?ି

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?
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ଅଧିଗବଶନ ୯: ମୁଁ ଗରପର,ି ଗସପର ିଭାବଗର ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାରିବା 
ତାହାଙ୍କ ଗପ୍ରମଗର ମୁଁ ମିଳଅିଛ।ି ମୁଁ ଗରପର ିଗସପର ିଭାବଗର ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଅଛ।ି ଅନନ୍କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ାରାଇଅଛ।ି 
ଜୀବନର ପରୂ୍୍ଯତାଗର ତାହା ଗହାଇଅଛ।ି ମୁଁ ଚରିକାଳ ପାଇଁ ପରବିର୍ମିତ ଗହାଇଅଛ।ି ମହାନ୍ ‘ମୁଁ’ ଙ୍କ ଦ୍ାରା।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ମୁଁ ଗରପର,ି ଗସପର ିଭାବଗର ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗ୍ରହଣ 
କରାରାଇଅଛ ିଗବାଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ।

ଚାରି କାର୍ଥ ବଶିିଷ୍ଟ କମ୍ଥଶାଳା
ଯସାପାନ ୧: ପ୍ରତ ିଜଣ ଖାଲି କା�ଜ ଖଗଣ୍ଡ ଖଗଣ୍ଡ ନଅିନୁ୍ ଓ 
ଗସ�ୁଡ଼କୁି ଚାର ିଚାର ିଖଣ୍ଡ କର ିକାେନୁ୍। ପ୍ରତ ିଜଣ ଗସମାନଙ୍କ 
କାଡ଼୍ଯର ସମ୍ଖୁ ଭା�ଗର ନମି୍ନଗର ଦର୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ ପ୍ରତେି ି
ବଷିୟ ଦଶ୍ଯାଉଥିବା ଚତି୍େଏି ଅଙ୍କନ କରଗିବ।
କାଡ଼୍ଯ ୧ = ମୁଁ ନଗିଜ।   କାଡ଼୍ଯ ୨ = ଗମାର ପରବିାର।   କାଡ଼୍ଯ ୩ = ଗମାର ଶକି୍ା।   କାଡ଼୍ଯ ୪ = ଗମାର �ାଁ।
ଯସାପାନ ୨: ପ୍ରତଜିଣ ଗସମାନଙ୍କର ଚାଗରାେ ିକାଡ଼୍ଯ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଗତ୍ୟକେରି ପଛ ପାଶ୍ୱ୍ଯଗର ସାଧାରଣ ଚତି୍ ଓ ଶବ୍ଦମାଳା ମାଧ୍ୟମଗର 
ଗସମାଗନ ନଜିକୁ, ଗସମାନଙ୍କର ପରବିାରକୁ, ଗସମାନଙ୍କର ସ୍ଲୁ୍ ଓ ଗସମାନଙ୍କର ଗଲାକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବର୍୍ଯନା କରଗିବ। 
କାଡ଼୍ଯ�ୁଡ଼କି ଉପଗର ନାମ ଗଲଖିଗବ ନାହିଁ।
କାଡ଼୍ଯ ୧: ମୁଁ ନଜି ବଷିୟଗର କପିର ିଅନୁଭବ କଗର? (ଏକ ସଖୁୀ କମି୍ା ଦୁଃଖୀ ମଖୁମଣ୍ଡଳର ଚତି୍ ଆଙ୍କନୁ୍)। ମୁଁ ଗପ୍ରମ ପାଉଛ ି
ଗବାଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ ିକ?ି ଗମା ଗଲାକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ଗହଉଥିବା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛ ିକ?ି ମୁଁ କ’ଣ ଭଲ କରୁଛ?ି ମୁଁ 
କ’ଣ କରବିାକୁ ଭଲ ପାଉଛ?ି ଗମାର ପି୍ରୟ ପଶୁ କ’ଣ? ଗମାର ପି୍ରୟ ଖାଦ୍ୟ କ’ଣ? ଗମାର ସ୍ୱପ୍ନ�ୁଡ଼କି କ’ଣ? ମୁଁ କ’ଣ ଭୟଭୀତ 
ମଗନ କରୁଛ?ି
କାଡ଼୍ଯ ୨: ଗମାର ପରବିାରଗର କଏି କଏି ଅଛନ୍?ି ଗମା ପରବିାରର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କ’ଣ? ଗକଉଁ ଗଦବତାଠାଗର ଗମାର ପରବିାର ବଶି୍ୱାସ 
କରନ୍?ି ଗମା ଉପଗର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ କରୁଥିବା ଗଲାକମାଗନ କ ିପ୍ରକାର? (ଏକ ସଖୁୀ କମି୍ା ଦୁଃଖୀ ମଖୁମଣ୍ଡଳଗର ଚତି୍ 
ଆଙ୍କନୁ୍)
କାଡ଼୍ଯ ୩: ଗମାର ଜୀବନ ସମ୍ନ୍ଗର ମୁଁ କପିର ିଅନୁଭବ କରୁଛ?ି (ଏକ ସଖୁୀ କମି୍ା ଦୁଃଖୀ ମଖୁମଣ୍ଡଳୀର ଚତି୍ ଆଙ୍କନୁ୍) ମୁଁ 
ପିଲାେଏି ଥିବା ସମୟଗର ଗକଉଁ ଏକ ନଦି୍ମିଷ୍ ବଷିୟ ଶଖିିଲି? ରିଏ ଗମାଗତ ତାହା ଶଖିାଇଥିଲା, ଗସ କାହା ସଦୃଶ୍ୟ? ଗମାର 
ଶଖିିବାର ପି୍ରୟ ବଷିୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଥିଲା? ଗମାର ଶଖିିବାର କଠନି ବଷିୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଥିଲା? ଗକଉଁ ବଷିୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଶଖିିବା ସକାଗଶ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଥିଲା? ମୁଁ ନରିାପଦ ଗବାଲି ଅନୁଭବ କରୁନଥିବା ସ୍ାନ�ୁଡ଼କି ଗକଉଁଠାଗର? ମୁଁ ନରିାପଦ 
ଗବାଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସ୍ାନ�ୁଡ଼କି ଗକଉଁଠାଗର?
କାଡ଼୍ଯ ୪: ମୁଁ ବାସ କରୁଥିବା ଜା�ାଗର କ’ଣ କ’ଣ ଭଲ ପାଉଛ?ି ମୁଁ ବାସ କରୁଥିବା ଜା�ାଗର କ’ଣ ଭଲ ପାଉନ?ି ମୁଁ ବାସ 
କରୁଥିବା ଜା�ାଗର ବୟସ୍ ଗଲାକମାଗନ କ’ଣ କରନ୍?ି ବୟସ୍ ଗଲାକମାଗନ ଗମାଗତ କପିର ିସାହାର୍ୟ କରନ୍?ି
ଯସାପାନ ୩: ପ୍ରଗତ୍ୟକ ଜଣ ଗସମାନଙ୍କର କାଡ଼୍ଯ�ୁଡ଼କିଗର ଉପର ଲିଖିତ ସଚୂନା ସମୂ୍ପର୍୍ଯ କଲାପଗର, ଗସମାଗନ କାଡ଼୍ଯ�ୁଡ଼କି 
ଆପଣଙୁ୍କ ଗଦଗବ। ଗସ�ୁଡ଼କି ଗସମାନଙ୍କର ଚାରେିକିଆି ଗସଟ୍ ଗର ରଖନୁ୍।
ଯସାପାନ ୪: ପ୍ରଗତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଗ�ାୋଏ ଗଲଖାଏ ଚାରେିକିଆି ଗସଟ୍ େକୁି ଦଅିନୁ୍, ରାହା ଗସମାନଙ୍କର ଗହାଇନଥିବ। 
ପ୍ରଗତ୍ୟକଙ୍କର ପରଚିୟ ଗ�ାପନୀୟ ରହବିା ଉଚତି ଓ ଗକହ ିଗରପର ିନ ଜାଣନ୍ ିଗର ଗସମାନଙୁ୍କ କାହାର ଚାରେିକିଆି କାଡ଼୍ଯ 
ଗସଟ୍ େ ିଦଆିରାଇଛ।ି
ଯସାପାନ ୫: ଜଣ ଜଣ କର ିପ୍ରଗତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ଗସମାନଙୁ୍କ ଦଆିରାଇଥିବା ଚାରେିକିଆି କାଡ଼୍ଯ ସମ୍ନ୍ଗର ଦଳ ସମ୍ଖୁଗର ପ୍ରକାଶ 
କରନୁ୍।

392. ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ପ୍ରଗତ୍ୟକ କାଡ଼୍ଯ ଗସଟ୍ ର ଫଳାଫଳ ବଷିୟଗର ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।
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ପ୍ରଗତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ନ୍ଗର ଓ ଗସମାନଙ୍କର ପରସିି୍ତ ିସମ୍ନ୍ଗର ଗରଭଳ ିଅନୁଭବ କରୁଛନ୍,ି ତା’ ମଧ୍ୟଗର କ ି
ପ୍ରକାର ଆଦଶ୍ଯ ବା ସମ୍ପକ୍ଯ ରହଛି?ି

ପ୍ରଗତ୍ୟକ ଜଣ ମଧ୍ୟଗର ରହଥିିବା ଗକଗତକ ଭିନ୍ନତା �ୁଡ଼କି କ’ଣ?

ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୨୯:୩୧-୩୫ ପାଠ କରନୁ୍

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଗଲୟା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।
ପଦ ୩୧ ଗଲୟାଙ୍କ ସମ୍ନ୍ଗର ଈଶ୍ୱର କ’ଣ ଜାଣିଥିଗଲ?

ପଦ ୩୨ ଏକ ପୁତ୍ ସନ୍ାନ ଲାଭ କରବିା ଫଳଗର କ’ଣ ଘେବି ଗବାଲି ଗଲୟା ଆଶା କରୁଥିଲା?

ପଦ ୩୩ ଏକ ପୁତ୍ ସନ୍ାନ ଲାଭ କରବିା ଫଳସ୍ୱରୂଗପ ଗଲୟାର ସ୍ୱାମୀ ଗଲୟାକୁ ଗପ୍ରମ କଗଲ କ?ି

ପଦ ୩୪ ତନିଗି�ାେ ିପୁତ୍ ସନ୍ାନ ଲାଭ କରବିା ପଗର ଗଲୟାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଗପ୍ରମ କଗଲ କ?ି 

ପଦ ୩୫ ଚାରଗି�ାେ ିପୁତ୍ ସନ୍ାନ ଲାଭ କରବିାପଗର ଗଲୟା କ’ଣ କହଲିା?

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗର ଗପ୍ରମ, ଅନୁଗମାଦନ ପ୍ରଗୟାଜନ ଅଛ,ି ଈଶ୍ୱର ଗଦଖନ୍।ି ଈଶ୍ୱର ଗଲୟାକୁ ପତୁ୍ ସନ୍ାନ ଲାଭ କରବିାର ହୃଦୟର 
ବାଞ୍ା ପ୍ରଦାନ କଗଲ ଓ ତଦ୍ଦ୍ାରା ଈଶ୍ୱର ଗର ତାକୁ ଅଧିକ ଗପ୍ରମ କରନ୍ ିତାହା ପ୍ରକାଶ କଗଲ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଗରାଜନା ମଧ୍ୟଗର 
ତା’ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ାନ ରଖିଥିଗଲ। ତା’ର ଚତୁଥ୍ଯ ପତୁ୍ ସନ୍ାନଙ୍କ ଗ�ାଷ୍ୀରୁ ରୀଶ ୁଜାତ ଗହଗଲ, ଗର କ ିରକ୍ମାଂସ ଧାରଣକାରୀ 
ଈଶ୍ୱର।
ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଜାଣୁ ଗର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗକଗତ ଅଧିକ ଗପ୍ରମ କରନ୍,ି ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗରପର,ି ଗସପର ିଭାବଗରହିଁ 
ଗସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନ୍,ି ଆଗମ୍ଭମାଗନ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଗର ଗକଗତ ସନୁ୍ର ଓ ତାହାଙ୍କ ଗରାଜନାର ଅଂଶ ଗହବା ନମିଗନ୍ ଜ�ତର 
ସଷିୃ୍ ଗହବା ପବୂ୍ଯରୁ ଗସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଗନାନୀତ କରଅିଛନ୍।ି ଗତଗବ ରାଇ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଭାବଗର ପ୍ରକୃତଗର ମକୁ୍ ଅେୁ, 
ଆଉ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଅନ୍ୟ ଗଲାକମାନଙ୍କର ଗପ୍ରମ କଅିବା ଅନୁଗମାଦନ ଗଲାଡ଼ବିା ନାହିଁ। ଆଗମ୍ଭମାଗନ ବର୍୍ଯମାନର ଏହ ିବାସ୍ବତାଗର 
ଜୀବନରାପନ କରୁଅଛୁ ଗର ତାହାଙ୍କର ଗପ୍ରମ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମାଦନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ରଗଥଷ୍।
ଯରାମୀୟ ୧୫:୭ ଓ ଯପ୍ରରିତ ୧୦:୩୪ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିପଦ�ୁଡ଼କିରୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ନ୍ଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିଛୁନ୍?ି

ମାଥିଉ ୧୧:୨୮ଗର ରୀଶୁ କହଗିଲ “ଗହ କ୍ାନ୍-ଶ୍ାନ୍ ଓ ଚନି୍ାଗର ଭାରଗ୍ରସ୍ ଥିବା ଗଲାକମାଗନ! ଗମା’ ନକିେକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ 
ବଶି୍ାମ ଗଦବ।ି” (ERV)
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?
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ଅଧିଗବଶନ ୧୦: ପରଚିୟ - ଆତ୍ାରୁ ଜାତ
ଈଶ୍ୱର: ଗରଉଁମାଗନ ରକ୍ମାଂସରୁ ଜାତ, ଗସ ସମସ୍ଙ୍କ ନମିଗନ୍ ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନ ଗହବା ସକାଗଶ ଗସ ଗହଉଛନ୍ ି
ରକ୍ମାଂସରୁ ଜାତ ଆତ୍ା, ଗରପର ିଗସମାଗନ ରକ୍ମାଂସ ବଶିଷି୍ ଗହାଇ ସଦୁ୍ା ଆତ୍ାରୁ ଜାତ ଗହାଇପାରଗିବ।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ମୁଁ ଆତ୍ାରୁ ଜାତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସନ୍ାନ ଗବାଲି ପ୍ରକାଶ 
କରୁଥିବ।

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ
ଆଗମ୍ଭମାଗନ  ଶକି୍ା କରଅିଛୁ ଗର ସମସ୍ ବଶି୍ୱାସୀ, ଗରଉଁମାଗନ ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍,ି 
ଗସମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ା – ଅଥ୍ଯାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ବାସ କରୁଥିବା ପବତି୍ଆତ୍ାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନ୍।ି ଏହା 
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉର୍ରାଧିକାରର ସମୟ; ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ାନ (ରାଜକୀୟ ରକ୍ର ପ୍ରଥମଜାତ ସଦୃଶ୍ୟ), 
ରୀଶୁଙ୍କ ସହତି ସହ-ଉର୍ରାଧିକାରୀ ଅେୁ, ପୁଣି ପଥୃିବୀଗର ଅଥ୍ଯାତ୍ ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ଗହାଇଥିବା ଜ�ତଗର ଥାଇ 
ବ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାଗର ବାସ କରୁଅଛୁ।
ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଜଣକ ସଦୃଶ୍ୟ ଗହଗଲ। କାରଣ ଗସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗପ୍ରମ କରନ୍ ିଓ ଇତହିାସର ଗସହ ି
ମହୂୁର୍୍ଯଗର ରୀଶୁ, ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମଗର ରକ୍ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ନାରୀଙ୍କ ଗଦଇ ଜାତ ଗହଗଲ, ଗରପର ି
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗର ରକ୍ମାଂସରୁ ଜାତ ଗହାଇଅଛୁ, ରୀଶୁଙ୍କର ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସଦି୍ ଅନନ୍କାଳୀନ ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନଗର 
ବଶି୍ୱାସକର ିତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରବିା ଦ୍ାରା ଆତ୍ାଗର ଜାତ ଗହଉ।
ଯ�ାହନ ୧:୧୨-୧୩ ପାଠ କରନୁ୍
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାହାଣୀ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଗପ୍ରମର କାହାଣୀ, ବାଇବଲରୁ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ରକ୍ମାଂସରୁ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକ ି
ଆତ୍ାରୁ ଜାତ ଗହବା ପ୍ରଗୟାଜନ, ଗସ ବଷିୟଗର ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।
୧ କରିନ୍ୀୟ ୧୫:୪୭-୫୧ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ (ରକ୍ମାଂସରୁ ଜାତ) ଓ ଦ୍ିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ (ଆତ୍ାରୁ ଜାତ ରୀଶୁ, ଗର କ ି
ରକ୍ମାଂସଗର ଗଦହବନ୍ ଗହଗଲ) ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ 
ଗଲଖନୁ୍।
ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଯକଉଁଥିଯର ନମିମିତ ଗହାଇଛନ୍?ି

ରୀଶୁଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରବିା ପୂବ୍ଯରୁ ଆଗମ୍ଭମାଗନ କାହାର ପ୍ରତମିରୂ୍ମି, ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ 
ପରଚିୟଗର ରହଥିାଉ?
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ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ରୀଶୁଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ କାହାର 
ପ୍ରତମିରୂ୍ମି, ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପରଚିୟ ଲାଭ କରଥିାଉ?

ଏହ ିବର୍୍ଯମାନ ସମୟ ଗହଉଛ ିଉର୍ରାଧିକାରର ସମୟ। ଆଗମ୍ଭମାଗନ ରୀଶୁଙ୍କର ପରଚିୟ ପାଇଅଛୁ, ରକ୍ମାଂସ 
ବଶିଷି୍, ମାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ା – ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ – ଜଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ାନ (ରାଜକୀୟ ରକ୍ର 
ପ୍ରଥମଜାତ ସଦୃଶ୍ୟ), ରୀଶୁଙ୍କ ସହତି ସହ-ଉର୍ରାଧିକାରୀ ଅେୁ ପୁଣି ଏହ ିପଥୃିବୀଗର ଅଥ୍ଯାତ୍ ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ 
ଜ�ତଗର ଥାଇ ବ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଗର ବାସ କରୁଅଛୁ।
୧ କରିନ୍ୀୟ ୧୫:୫୦-୫୫ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ଧୂଳରୁି ଜାତ (ରକ୍ମାଂସରୁ ଜାତ) ମନୁଷ୍ୟର ପରଚିୟ ଓ ଆତ୍ାରୁ ଜାତ ରୀଶୁଙ୍କ (ଗର କ ି
ରକ୍ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ ଗହଗଲ) ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।
ରକ୍ମାଂସରୁ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଓ ପରଚିୟ କ’ଣ?

ରୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ପରଚିୟ କ’ଣ?

ସଦସତ୍ ଜ୍ାନଦାୟକ ବୃକ୍ର ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ାରା, ପୁଣି ଶୟତାନର ପ୍ରବ୍ନାର ଅଂଶୀ ଗହାଇ ତା’ର କୁସଙ୍ଗତଗିର 
ଏକ ଗହବାକୁ ମଗନାନୀତ କରବିା ଦ୍ାରା ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ବନିଷ୍ ସନ୍ାନ ଗହଲା। ଫଳ ସ୍ୱରୂଗପ, ଏହ ି
ସ୍ୱଭାବଗର ଜାତ ସମସ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବନିଷ୍ ଗହଗଲ। ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା ଜାତ ସନ୍ାନ, ଦ୍ିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୀଶୁ ଏକ 
ଅବନିାଶ୍ୟ ସନ୍ାନ ଗର କ ିରକ୍ମାଂସ ସ୍ୱରୂଗପ ଏକ ନାରୀ ଗଦଇ ଜାତ ଗହଗଲ। ରୀଶୁ ଗହଉଛନ୍ ିସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସଦି୍ 
ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନ।
ଯରାମୀୟ ୫:୧୪-୧୯ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ଧୂଳରୁି ଜାତ (ରକ୍ମାଂସରୁ ଜାତ) ମନୁଷ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଓ ଆତ୍ାରୁ ଜାତ ରୀଶୁଙ୍କର (ଗର 
କ ିରକ୍ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ ଗହଗଲ) ଫଳାଫଳ ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ 
ଗଲଖନୁ୍।
ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳାଫଳ କ’ଣ?

ପଦ ୧୬  

ପଦ ୧୭  
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ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦ୍ିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବନିାମଲୂ୍ୟର ଦାନର ଫଳାଫଳ କ’ଣ?

ପଦ ୧୬ 

ପଦ ୧୭
କ�ସୀୟ ୨:୧୩-୧୫ ପାଠ କରନୁ୍
ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳାଫଳ କ’ଣ?
ପଦ ୧୩ 

ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦ୍ିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବନିାମଲୂ୍ୟର ଦାନର ଫଳାଫଳ କ’ଣ?
ପଦ ୧୩ 

ପଦ ୧୪
ପଦ ୧୫
ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବର୍୍ଯମାନ ସମୟର ଉର୍ରାଧିକାର ଅଗେ। ଆଗମ୍ଭମାଗନ ମତୁୃ୍ୟର ବଚିାର ଓ ଗଦାଷରୁ ମକୁ୍ 
ଗହାଇ ଧାମମିକ �ଣାରାଇଅଛୁ ଓ ଏହ ିଜୀବନଗର ଶରୀର ଉପଗର, ସମସ୍ ମନ୍ାତ୍ା ଓ କର୍୍ଯାପଣ, ରାହା ରୀଶୁଙ୍କର 
ଶାସନ ଓ ରାଜତ୍ୱ ବରୁିଦ୍ଗର ଛଡ଼ିା ହୁଏ, ଗସ�ୁଡ଼କି ଉପଗର ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛୁ। ଶୟତାନ କଅିବା ମନ୍ ଆତ୍ା�ଣ 
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗଦାଷାଗରାପ କରପିାରଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ କରୁଶ ଉପଗର ରୀଶୁଙ୍କର ବଜିୟ ଲାଭ ଦ୍ାରା ଗସମାନଙ୍କ 
ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍୍ଯାପଣର ସମସ୍ ଅସ୍ ଛଡ଼ାଇ ନଆିରାଇଅଛ।ି
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ରକ୍ମାଂସ ବଶିଷି୍ ଗହଗଲଗହଁ ଆତ୍ାରୁ ଜାତ ଅେୁ ଓ ରୀଶୁଙ୍କଠାଗର ଥିବା ବଜିୟଗର ସଜୀବ ଗହାଇ 
ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଗହାଇଥିବା ଏହ ିଜ�ତଗର ବାସ କରୁଅଛୁ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉର୍ରାଧିକାରର ସମୟ ଅଛ।ି
୧ କରିନ୍ୀୟ ୧୫:୨୦-୨୩ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶରୁ ଧୂଳରୁି ଜାତ (ରକ୍ମାଂସରୁ ଜାତ) ମନୁଷ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଓ ଆତ୍ାରୁ ଜାତ ରୀଶୁଙ୍କର (ଗର 
କ ିରକ୍ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ ଗହଗଲ) ଫଳାଫଳ ସମ୍ନ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ 
ଗଲଖନୁ୍।
ମତୃମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ତି କଏି?

ଗରଗତଗବଗଳ ରୀଶୁ ଆପଣାର ସମସ୍ ଗ�ୌରବଗର ଏହ ିଜ�ତକୁ ପୁନରା�ମନ କରଗିବ, ଯକଉଁମାଯନ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସଦି୍ 
ଶରୀରଗର ପୁନରୁତ୍ତି ଗହଗବ, ରାହାର କଦାପି ବାଦ୍୍ଯକ୍ୟ ଗହବ ନାହ,ି କଦାପି ଗରା� ଗହବ ନାହିଁ ଓ କଦାପି କ୍ୟ 
ପାଇବ ନାହିଁ?
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ପ୍ରକାଶତି ବାକ୍ୟ ୧:୧୮ ପାଠ କରନୁ୍
କଏି ଆତ୍ାରୁ ଜାତ ଗହାଇ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନ ଗହଗଲ, ମତୁୃ୍ୟଗଭା� କଗଲ, ଏକ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ପୁନରୁତ୍ତି 
ଶରୀରଗର ଜୀବତି ଗହଗଲ, ସ୍ୱ�୍ଯକୁ ଆଗରାହଣ କଗଲ, ରୁଗ� ରୁଗ� ଜୀବତି ଅେନ୍ ିଓ ରାହାଙ୍କ ହସ୍ଗର ମତୁୃ୍ୟ ଓ 
ଅନନ୍କାଳର କ୍ମତା ଅଛ?ି

ପ୍ରକାଶତି ବାକ୍ୟ ୧:୫-୬ ପାଠ କରନୁ୍
କଏି ବଶି୍ୱସ୍ ସାକ୍ୀ, ମତୃମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଓ ସମସ୍ଙ୍କ ଉପଗର ସଗବ୍ଯାଚ୍ଚ କ୍ମତା ବଶିଷି୍ ଓ ଶାସନକର୍୍ଯା 
ଅେନ୍?ି

ରୀଶୁ କାହିଁକ ିଏ ସମସ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ କଗଲ?

ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ରୀଶୁଙ୍କର ବନିାମଲୂ୍ୟର ଦାନକୁ, ତାହାଙ୍କର ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନକୁ ପୁଣି ତତ୍  ସହତି 
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗର ଆତ୍ାରୁ ଜାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଏକ ସନ୍ାନ ଗବାଲି ବଶି୍ୱାସ କର ିଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ କ’ଣ 
ଗହାଇଥାଉ?

ରୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ାନ ଗହଉଛ ିପ୍ରଥମ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସଦି୍ ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ାନ, ଗରପର ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ବର୍୍ଯମାନ ଗକବଳ 
ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଗହାଇଥିବା ଏହ ିଜ�ତଗର ଗର ବଜିୟର ସହ ବାସ କରବିା, ତାହା ନୁଗହଁ, ମାତ୍ ଭବଷି୍ୟତର 
ଏକ ଅନନ୍କାଳୀନ ଭରସା ଗନଇ କଦାପି ବାଦ୍୍ଯକ୍ୟ ଗହଉନଥିବା, କଦାପି କ୍ୟ ପାଉନଥିବା, କଦାପି ମତୁୃ୍ୟଗଭା� 
କରୁନଥିବା ଏକ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସଦି୍ ପୁନରୁତ୍ତି ଶରୀର ବଶିଷି୍ ଗହାଇ, ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଗହାଇନଥିବା ଏକ ନୂତନୀକୃତ 
ଜ�ତଗର ବାସ କରପିାରବିା। ଗରଗତଗବଗଳ ରୀଶୁ ପଥୃିବୀକୁ ପୁନରା�ମନ କରଗିବ, ଗରଉଁମାଗନ ତାହାଙ୍କର 
ବନିାମଲୂ୍ୟର ଦାନକୁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରଥିିଗବ, ଗସମାଗନ ଉର୍ରାଧିକାର ସ୍ୱରୂଗପ 
ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସଦି୍ ପୁନରୁତ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ ଗହଗବ।
ଏହା ବର୍୍ଯମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟତ ସମୟର ଉର୍ରାଧିକାର ଅଗେ। ଗରଗହତୁ ଈଶ୍ୱର ଅଧିକ ଗପ୍ରମ କରନ୍,ି 
ରୀଶୁ ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କର କରୃ୍୍ଯକ ଏକ ନାରୀ ଦ୍ାରା ଜାତ ଗହାଇ ରକ୍ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ ଗହବା ନମିଗନ୍ ମଗନାନୀତ 
କଗଲ। ଗସ ଆପଣା ନଜି ସଷିୃ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଆସଗିଲ। ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳସ୍ୱରୂଗପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଷିୃ୍ ମନ୍ତା ଦ୍ାରା 
ବନିଷ୍ ଗହଲା। ଅସମାନତା, ଉପ୍ବ, ମନ୍ତା ଓ ମତୁୃ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ଗରଗହତୁ ଈଶ୍ୱର ଅଧିକ ଗପ୍ରମ କରନ୍,ି 
ରୀଶୁ ଉର୍ରାଧିକାରର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ ଭାବଗର ଆସଗିଲ, ଗରପର ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବର୍୍ଯମାନ ସମୟର 
ଓ ଭବଷି୍ୟତର ସମସ୍ ଉର୍ରାଧିକାର ଲାଭ କରବିା ନମିଗନ୍ ରକ୍ମାଂସ ବଶିଷି୍ ଗହଗଲ ଗହଁ ଆତ୍ାରୁ ଜାତଗହାଇ 
ପୁତ୍�ଣ ଗହାଇପାରବିା। ହାଗଲଲୁେୟା!
ଏହ ିଅଧିଗବଶନେରୁି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ନ୍ଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିିଗଲ?

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?
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ଅଧିଗବଶନ ୧୧: ପି୍ରୟତମଙ୍କଠାଗର �ହୃୀତ ଗହବା
ଦୁଇଗ�ାେ ିମାନବୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା: �ହୃୀତ ଗହବା ନମିଗନ୍ ଇଛା ଓ ଗପ୍ରମ ପାଇବା ନମିଗନ୍ ଇଛା। 
ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପି୍ରୟତମଙ୍କଠାଗର (ପି୍ରୟତମ ରୀଶଙୁ୍କଠାଗର) ଗ୍ରହଣଗରା�୍ୟ (ବଗିଶଷ ସମ୍ାନର ସହ) କରଅିଛନ୍।ି

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗପ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ ଓ ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କଠାଗର ବଗିଶଷ 
ସମ୍ାନ ଓ ଆଶୀବ୍ଯାଦ ପ୍ରାପ୍ ଗବାଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ।

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଶକି୍ା କରଅିଛୁ ଗର ସମସ୍ ବଶି୍ୱାସୀ, ଗରଉଁମାଗନ ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ମାଂସର ନଜିସ୍ୱ ବଳଦିାନକୁ ଗ୍ରହଣ 
କରନ୍,ି ଗସମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ା, ଅଥ୍ଯାତ୍ ଅନ୍ବ୍ଯାସୀ ପବତି୍ଆତ୍ାଙୁ୍କ ପ୍ରାପ୍ ହୁଅନ୍।ି ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବର୍୍ଯମାନ 
ସମୟର ଉର୍ରାଧିକାର ଅଗେ। ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଏକ ସନ୍ାନ (ରାଜକୀୟ ରକ୍ର ପ୍ରଥମଜାତ ସଦୃଶ), 
ରୀଶୁଙ୍କ ସହତି ସହ-ଉର୍ରାଧିକାରୀ ଭାବଗର ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଗହାଇଥିବା ଜ�ତଗର ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଗର 
ବାସ କରୁଅଛୁ।
ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଜଣକ ସଦୃଶ ଗହବା ପାଇଁ ମଗନାନୀତ କଗଲ, କାରଣ ଗସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗପ୍ରମ କରନ୍ ି
ଓ ଇତହିାସର ଗସହ ିମହୂୁର୍୍ଯଗର, ରୀଶୁ, ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କର ଔରସ ମାଧ୍ୟମଗର ରକ୍ମାଂସ ସ୍ୱରୂଗପ ଏକ ନାରୀଙ୍କ ଗଦଇ 
ଜାତ ଗହଗଲ, ଗରପର ିଆଗମ୍ଭ ଗରଉଁମାଗନ ରକ୍ମାଂସରୁ ଜାତ ଗହାଇଅଛୁ, ରୀଶୁଙ୍କର ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସଦି୍ ଅନନ୍କାଳୀନ 
ରକ୍ମାଂସର ବଳଦିାନଗର ବଶି୍ୱାସ କର ିତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରବିା ଦ୍ାରା ଆତ୍ାଗର ଜାତ ଗହଉ।
ତାହାଙ୍କର କାହାଣୀ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗପ୍ରମର କାହାଣୀ, ବାଇବଲରୁ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ପିତାଙ୍କର ଗପ୍ରମ, ଆଶୀବ୍ଯାଦ, 
ଇଛା (ହୃଦୟର ବାଞ୍ା) ଓ ଅନନ୍କାଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ାରକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ବଷିୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।
ଏଫିସୀୟ ୧:୩-୧୪ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଛା ଓ ଗରାଜନା କ’ଣ ରାହା ଗସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶ କରଅିଛନ୍?ି ୯-୧୦ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ୁ କ’ଣ ଦାନ କରଅିଛନ୍ ି(ଅତୀତ ସମୟର), ରଦ୍ଦ୍ାରା ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗସ�ୁଡ଼କି ବର୍୍ଯମାନ 
ପ୍ରାପ୍ ଗହାଇଅଛୁ? ୩ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ଏହ ିଆଶୀବ୍ଯାଦ ଯକଉଁଠି ଅଛ?ି
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ଏହ ିସମସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗମ୍ଭମାଗନ କାହାଠାଗର ଅବା କାହା ସହତି ଅଛୁ?

ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର, ଖ୍ୀଷ୍ ଗରପର ିସ୍ୱ�୍ଯୀୟ ସ୍ାନଗର, ଏକ ଅଧିକାରରୁକ୍ ସ୍ାନଗର ଉପଗବଶନ କରଅିଛନ୍,ି 
ଗସପର ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ମଧ୍ୟ ଅେୁ। ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର, ଗରପର ିଖ୍ୀଷ୍, ଗସପର ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ସମସ୍ ଆତ୍କି 
ଆଶୀବ୍ଯାଦ ପାଇଅଛୁ। ପରବର୍୍ଯୀ ପଦ�ୁଡ଼କି ଏହ ିଆଶୀବ୍ଯାଦ�ୁଡ଼କିର ଗକଗତକ ବବିରଣୀ ଉଗଲେଖ କଗର।
ଖ୍ୀଷ୍ରୀଶୁଙ୍କଠାଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ କଏି (ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର), ରାହା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦର୍ 
ଗହାଇଅଛ ି(ଅତୀତରୁ)? ଏହାର ଉର୍ର ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର ଦଅିନୁ୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ର ଆ�ଗର “ମୁଁ” ଗଲଖନୁ୍। 
୪-୫ ପଦ  ପାଠ କରନୁ୍

ରୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର “ପି୍ରୟତମ” ପୁତ୍, ପିତାଙ୍କର ଗପ୍ରମର ସବ୍ଯଗଶ୍ଷ୍ ବ୍ୟକି୍। ଆଗମ୍ଭମାଗନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଗପ୍ରମର 
“ପୁତ୍�ଣ”, ପୁଣି ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗରପର ିଗସପର ିଭାବଗର ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଅଛୁ। ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗର ବର୍୍ଯମାନ 
ସମୟଗର ବାସ କରୁଅଛୁ, ତାହା ପିତା ଓ ପୁତ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ରହଥିିବା ସଦି୍ ଗପ୍ରମ ସମ୍ପକ୍ଯର ଆତ୍କି ବାସ୍ବତା। 
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟର ବାଞ୍ା ଅେୁ।
ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କଠାଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ କଏି (ବର୍୍ଯମାନ ସମୟର), ରାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦର୍ ଗହାଇଅଛ ି
(ଅତୀତରୁ)? ଏହାର ଉର୍ର ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର ଦଅିନୁ୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ର ଆ�ଗର “ମୁଁ” ଗଲଖନୁ୍। ୭-୮ ପଦ 
ପାଠ କରନୁ୍

ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କଠାଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ କଏି (ବର୍୍ଯମାନ ସମୟର), ରାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦର୍ ଗହାଇଅଛ ି
(ଅତୀତରୁ)? ଏହାର ଉର୍ର ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର ଦଅିନୁ୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ର ଆ�ଗର “ମୁଁ” ଗଲଖନୁ୍। ୧୧ ପଦ 
ପାଠ କରନୁ୍

ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କଠାଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ କଏି (ବର୍୍ଯମାନ ସମୟର), ରାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦର୍ ଗହାଇଅଛ ି
(ଅତୀତରୁ)? ଏହାର ଉର୍ର ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର ଦଅିନୁ୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ର ଆ�ଗର “ମୁଁ” ଗଲଖନୁ୍। ୧୩-୧୪ 
ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ସ୍ମରଣଗର ରଖନୁ୍ ଗର ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର ଗରପର ିଖ୍ୀଷ୍ ସ୍ୱ�୍ଯୀୟ ସ୍ାନଗର, ଅଧିକାରରୁକ୍ ସ୍ାନଗର ଉପବଷି୍ 
ଅଛନ୍,ି ଗସହ ିପ୍ରକାଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଅଛୁ। ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର, ଖ୍ୀଷ୍ ଗରପର,ି ଗସହପିର ି
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ ଆତ୍କି ଆଶୀବ୍ଯାଦ ପାଇଅଛୁ।
ଏଫିସୀୟ ୧:୨୧-୨୩ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।
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ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।
ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର ଓ ଭବଷି୍ୟତଗର ରୀଶୁଙ୍କର ଯକଯତ ଶକି୍ ଓ ଅଧିକାର ଅଛ?ି ୨୧ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ରୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍୍ଯତା କଏି ଅେନ୍?ି ୨୩ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ସମସ୍ ବଶି୍ୱାସୀ, ଗରଉଁମାଗନ ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ମାଂସର ନଜିସ୍ୱ ବଳଦିାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରଅିଛନ୍,ି ଗସମାନଙ୍କର ପୂର୍୍ଯତା କଏି?

ଏଫିସୀୟ ୨:୪-୮ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।
ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଖ୍ୀଷ୍ ରୀଶୁଙ୍କଠାଗର କ’ଣ ପାଇଅଛୁ? ୫-୬ ପଦ ପାଠ କରନୁ୍

ଈଶ୍ୱର କାହିଁକ ି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଜୀବ କଗଲ ଓ ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କର ଶକି୍ ଓ ଅଧିକାରଗର ସ୍ୱ�୍ଯୀୟ ସ୍ାନଗର ତାହାଙ୍କ ସହତି 
ଏକତ୍ ମିଳ ିଉପଗବଶନ କରବିା ନମିଗନ୍ ଉତ୍ାପିତ କଗଲ? ୪-୮ ପଦ  ପାଠ କରନୁ୍

ଏଫିସୀୟ ୧:୧୫-୧୯ ପାଠ କରନୁ୍
ଗପ୍ରରତି ପାଉଲ ସାଧୁ�ଣଙ୍କ ନମିଗନ୍ କ’ଣ ପ୍ରାଥ୍ଯନା କରନ୍?ି
ପଦ ୧୭ 

ପଦ ୧୮ 

ପଦ ୧୯
ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶରୁ ଆପଣମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିଛୁନ୍?ି

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?
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ଅଧିଗବଶନ ୧୨: ସମ୍ପକ୍ଯ
ଗସମିନାର ପ୍ରତନିଧିି: ୍ାକ୍ାଲତାର ସମ୍ପକ୍ଯ ଶକି୍ା, ରୀଶଙୁ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ ଗହଉଥିବା ସମୟ,  
ପିତାଙ୍କ ଇଛାଗର ସମପମିତ ଗହବା ବଷିୟ, ଏହା ଗମା ପାଇଁ ଅତ ି�ୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଅଗେ।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ରୀଶୁଙ୍କଠାଗର ଏକ କମି୍ା ରୀଶୁଙ୍କ ସହତି ୍ାକ୍ାଲତା ଓ 
ଶାଖା�ୁଡ଼କିଗର ସମ୍ପକ୍ଯ କଅିବା ରୀଶୁଙ୍କ ଗପ୍ରମଗର ବ୍ବିା ବଷିୟ ପ୍ରକାଶକରୁଥିବ।

କାହାଣୀ
କଳ୍ପନାକରନୁ୍ ଗର ଆପଣ ଗ�ାେଏି ବୃହତ୍ ୍ାକ୍ାଲତାର ଏକ ଶାଖା।
ଆପଣ କୃଷକର ଇଛା ପ୍ରତ ିସମପମିତ ଗହାଇ ୍କ୍ାଲତାର ମଖୁ୍ୟ �ଣି୍ଡ ସହ ସଂରୁକ୍ ଗହାଇଅଛନ୍।ି
ଆପଣ ଗକବଳ ଗସଥିଗର ଝୁଲିରହଛିନ୍,ି ଆଉ କଛି ିକରୁନାହାନ୍,ି ଗକବଳ ମଖୁ୍ୟ �ଣି୍ଡରୁ ଝୁଲିରହଛିନ୍।ି
ବର୍୍ଯମାନ, ଗରଗହତୁ ଆପଣ ମଖୁ୍ୟ �ଣି୍ଡଗର ଝୁଲିରହଛିନ୍,ି ମଳୂଠାରୁ ମଖୁ୍ୟ �ଣି୍ଡଗଦଇ ୍ାକ୍ାଲତାର ସମସ୍ ଉର୍ମ 
ବଷିୟ ସ୍ୱାଭାବକି ଭାବଗର ଆପଣଙ୍କ ନକିେକୁ ପ୍ରବାହତି ଗହଉଅଛ।ି ଏହାର ଜଳ, ଏହାର ଗପାଷକ, ୍ାକ୍ାଲତାର 
ପ୍ରଗତ୍ୟକ ବଷିୟ ଆପଣଙ୍କ ନକିେକୁ ପ୍ରବାହତି ଗହଉଅଛ।ି
ଆପଣ ଗକବଳ ୍ାକ୍ାଲତା ସହତି ଲା�ିରହ ିଝୁଲିଅଛନ୍ ିଓ ଏହାର ଉର୍ମ ବଷିୟ ପାଉଅଛନ୍।ି
ଦଗିନ ଆପଣ ଏକ ‘ଝଲି୍ ମିଲ୍’ ଇନ୍ଦୟିାନୁଭୂତ ିଅନୁଭବ କଗଲ। ଆପଣ ଜାଣିପାରଗିଲ ଗର ଆପଣ ବଡ଼ 
ଗହାଇରାଇଛନ୍।ି
କ୍ୁ୍ କ୍ୁ୍ ଗପନ୍ା ଗହାଇ ଫଳ ଧରବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ପପ୍ (ଗପ୍ରମ) ପପ୍ ପପ୍ (ଆନନ୍, ଶାନ୍)ି, ପପ୍, ପପ୍ , 
ପପ୍ (ଦୀଘ୍ଯସହଷୁି୍ତା, ପଗରାପକାରତିା, ଭ୍ତା) ପପ୍, ପପ୍, ପପ୍ (ବଶି୍ୱସ୍ତା, ମଦୁୃତା, ଆତ୍ ସଂରମ)।
ଗରଗତଗବଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପଗର ଖରା ଓ ବଷ୍ଯାପାଣି ପଡ଼ୁଛ,ି ୍ାକ୍ାଲତାରୁ ଜୀବନ୍ ଜଳ ଓ ଗପାଷକ�ୁଡ଼କି 
ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ଅଂଶଗର ପ୍ରବାହତି ଗହଉଛ।ି ଏହା କପିର ିଗହଉଅଛ?ି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କଛି ିକରୁନାହାନ୍!ି
ଆପଣ ଗକବଳ ୍ାକ୍ାଲତା ସହତି ଲା�ିରହ ିଝୁଲିଅଛନ୍ ିଓ ଏହାର ଉର୍ମ ବଷିୟ ପାଉଅଛନ୍।ି
ତାହା ଗହଉଛ ିକୃଷକଙ୍କର ଇଛା।

ପ୍ରାକୃତକି ଭାବଗର ଜଳ ଉପରୁ ତଳକୁ ପ୍ରବାହତି ହୁଏ; ବଷ୍ଯାପାଣି, ନଦୀ, ଗଛାେ �ାଡ଼ଆି ପାଣି ଇତ୍ୟାଦ ିମଧ୍ୟ। 
୍ାକ୍ାଲତା ବ୍ବିା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର। ପାଣି ବନିା ଏହା ମରରିିବ। ଶାଖା ପାଣି ପାଇବାକୁ ଗହଗଲ, ଏହାକୁ ମଖୁ୍ୟ 
�ଣି୍ଡରୁ ପିଇବାକୁ ଗହବ – ମଖୁ୍ୟ �ଣି୍ଡରୁ ପାଇବାକୁ ଗହବ। ବ୍ବିାକୁ ଓ ଫଳ ଧାରଣ କରବିାକୁ ଗହଗଲ ଶାଖାେ ି
ନଶି୍ୟ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗହବ।
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ପ୍ରାକୃତକି ଗକ୍ତ୍ଗର ଗରପର,ି ଆତ୍କି ଗକ୍ତ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଗସହପିର;ି ଗରଗହତୁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ ବଷିୟ ସଷୃ୍ି କରଅିଛନ୍।ି
ଆତ୍କି ଗକ୍ତ୍ଗର, ଜୀବନ୍ ଜଳ ଉପରୁ ତଳକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ ନକିେରୁ ରୀଶୁଙ୍କଗଦଇ ଶାଖା�ୁଡ଼କି ନକିେକୁ 
ପ୍ରବାହତି ହୁଏ। ଶାଖା�ୁଡ଼କି ସଧିାସଳଖ ପାନ କରନ୍ ିନାହିଁ – ଏହା ମାେ ିଭିତରକୁ ରାଏ ଏବଂ ୍ାକ୍ାଲତାର ମଳୂରୁ 
ଓ ମଖୁ୍ୟ �ଣି୍ଡରୁ ସମସ୍ ଉର୍ମ ବଷିୟ ପାଇ ଶାଖା�ୁଡ଼କି ପ୍ରକୃତଗର ମଖୁ୍ୟ �ଣି୍ଡରୁ ପାନ କରନ୍।ି
ଯ�ାହନ ୧୫:୧-୮ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।
କୃଷକ କଏି?

୍ାକ୍ାଲତାର ମଖୁ୍ୟ �ଣି୍ଡ କଏି?

୍ାକ୍ାଲତାର ମଖୁ୍ୟ �ଣି୍ଡଗର ଲା�ିଥିବା ଶାଖା କଏି?

ଲା�ିରହବିାର ଅଥ୍ଯ କ’ଣ?

 

ମୁଁ ଯକମିତ ି ରହପିାରବି?ି

ପ୍ରାକୃତକି ଭାବଗର ବ୍ବିା ପାଇଁ ଓ ଫଳ ଧାରଣକରବିା ପାଇଁ ଶାଖାେ ିମଧ୍ୟ ନଶି୍ୟ ଗପାଷକ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ 
ଗହବ।
ଯ�ାହନ ୪:୨୭-୩୮ ପାଠ କରନୁ୍

ପୂବ୍ଥାପର ଘଟଣା
ଏହ ିଶାସ୍ାଂଶଗର ରୀଶୁ ଏକ ବଜିାତୀୟା ସ୍ୀ ସହତି କଥାବାର୍୍ଯା କରୁଛନ୍।ି ଗସହ ିଅତୀତ ସମୟଗର, ରିହୂଦୀ 
ଗ�ାଷ୍ୀର ଜଗଣ ବ୍ୟକି୍ ଶମିଗରାଣୀୟ ଗ�ାଷ୍ୀର ଆଉ ଜଗଣ ବ୍ୟକି୍ ସହତି କଥା ଗହଉନଥିଗଲ, ବଗିଶଷକର ି
ଆପଣା ଗଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ସମାଜଚୁ୍ୟତା ଜଗଣ ସ୍ୀ ସହତି, କନୁି୍ ରୀଶୁ (ରିହୂଦୀ ଗ�ାଷ୍ୀରୁ ରକ୍ମାଂସ ସ୍ୱରୂଗପ) 
ଏହ ିସମାଜଚୁ୍ୟତା ସ୍ୀ ନକିେଗର ପହ୍ଗିଲ, ତା ସହତି ଜୀବନ୍ ଜଳ (ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ା, ପବତି୍ଆତ୍ା) ବଷିୟଗର 
କଥାବାର୍୍ଯା କଗଲ ଓ ତା’ ନକିେଗର ଗସ କଏି, ଅଥ୍ଯାତ୍ ଜୀବନ୍ ଜଳର ଉତ୍ସ ଗବାଲି ପ୍ରକାଶ କଗଲ। ଗରଗତଗବଗଳ 
ରୀଶୁଙ୍କର ଶଷି୍ୟମାଗନ ଗଫରଆିସଗିଲ, ରୀଶୁ ଗସମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ’ଣ ଓ ଶଷ୍ୟଗକ୍ତ୍ ସମ୍ନ୍ଗର ଶକି୍ା 
ଗଦଗଲ।
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ସମାଜଚୁ୍ୟତା ସ୍ୀ ଜଣକ ନକିେଗର ପହ୍ ିଆପଣାକୁ କଏି ଗବାଲି ପ୍ରକାଶ କରବିା ଓ ଗରଉଁମାଗନ ତାହାଙୁ୍କ 
ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଗସମାଗନ ଗର ଶସ୍ୟଗକ୍ତ୍, ତତ୍ ସମ୍ନ୍ଗର କଥାବାର୍୍ଯା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟଗର ରୀଶୁ 
ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ’ଣ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରଥିିଗଲ।
ରୀଶୁ ଆପଣାର ଖାଦ୍ୟ କ’ଣ ରାହା ତାହାଙୁ୍କ ପରଗିପାଷଣ କଗର ଗବାଲି କହଥିିଗଲ?

ପ୍ରାକୃତକି ଗକ୍ତ୍ଗର ଗରପର,ି ଆତ୍କି ଗକ୍ତ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଗସହପିର;ି ଗରଗହତୁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ ବଷିୟ ସଷୃ୍ି କରଅିଛନ୍।ି
ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ତାହାଙ୍କ ଉପସି୍ତଗିର, ଉପାସନାଗର, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟଗର ତାହାଙ୍କ ସହତି ସମୟ 
ଗକ୍ପଣ କରୁ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଆତ୍କି ଭାବଗର ତାହାଙ୍କ ସହତି ସମୟ ଗକ୍ପଣ କରୁ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଆତ୍କି ଭାବଗର 
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଇଛା ନକିେଗର ସମପମିତ ଗହାଇଥାଉ, ପୁଣି ତାହଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପ୍ରାପ୍ ଗହାଇ 
ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରତଦିନି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୂପାନ୍ରତି ଗହାଇଥାଉ।
ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ରୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପ୍ରାପ୍ ଗହାଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଛା ନକିେଗର ସମପମିତ 
ଗହାଇଥାଉ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ କାହାର ପ୍ରତମିରୂ୍ମିଗର ରୂପାନ୍ରତି ଗହାଇଥାଉ? ୨ କରିନ୍ୀୟ ୩:୧୭-୧୮ ପାଠ କରନୁ୍

ରଦ ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ପିତାଙ୍କର ଇଛା ନକିେଗର ସମପମିତ ଗହାଇ ଜୀବନ୍ ଜଳ ପାନ କରୁ, ଗତଗବ କ’ଣ ଘେବି ଗବାଲି 
ରୀଶୁ ଗଘାଷଣା କରନ୍?ି

ଯ�ାହନ ୧୫:୮ ପାଠ କରନୁ୍
ଫଳ ନଶି୍ୟ ଫଳବି। ପ୍ରାକୃତକି ଗକ୍ତ୍ଗର ଗରପର,ି ଆତ୍କି ଗକ୍ତ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଗସହପିର;ି ଗରଗହତୁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ ବଷିୟ ସଷୃ୍ି 
କରଅିଛନ୍।ି
ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ପିତାଙ୍କ ଇଛା ନକିେଗର ସମପମିତ ଗହାଇ ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ିତଗିର ପ୍ରତ୍ୟହ ପାନ କରୁ, 
ପବତି୍ଆତ୍ା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ସଦୃଶ ଗହବା ନମିଗନ୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରବିର୍ମିତ କରଗିବ। ତାହାଙ୍କର ଚରତି୍ 
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚରତି୍ ଗହାଇରାଏ। ରୀଶୁରୂପ ବୃକ୍ ରୀଶୁରୂପ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଗର, ରାହା ଆତ୍ାଙ୍କର ଫଳ ଅଗେ।
ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଛା ନକିେଗର ସମପମିତ ଗହଉ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ କ’ଣ ଆତ୍କି ଫଳ ଓ 
ଗଦୈବୀୟ �ୁଣ ଅବା ରୀଶୁଙ୍କର �ୁଣାବଳୀ ଲାଭ କରଥିାଉ? ଗା�ାତୀୟ ୫:୨୨-୨୩  ପାଠ କରନୁ୍

ଏହ ିଫଳ କଏି ଉତ୍ପନ୍ନ କରଥିାଏ?

ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱର ଗର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗକଗତ ଗପ୍ରମ କରନ୍,ି ତା’ର ଏକ ପ୍ରକାଶନ ପାଇ, ତାହାଙ୍କ 
ଉପସ୍ିତଗିର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଇଛା ନକିେଗର ସମପମିତ ଗହଉ, ଗତଗବ ଗସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିେଗର ଅଧିକ 
ଭାବଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରଗିବ, ଗରଗହତୁ ଏହା ତାହାଙ୍କର ଇଛା ଓ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍୍ଯତାଗର ପରପିୂର୍୍ଯ 
ଗହବା। ରୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ ଗହାଇ, ପୁଣି ପିତାଙ୍କର ଇଛା ନକିେଗର ସମପମିତ ଗହାଇ ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ 
ପ୍ରତଦିନି ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ିତଗିର ରହୁ, ଗସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରବିର୍ମିତ କରଗିବ, କାରଣ ଏହା ତାହାଙ୍କର ଇଛା।
ଏହ ିଅଧିଗବଶନେରୁି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ନ୍ଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିିଗଲ?

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?
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ଅଧିଗବଶନ ୧୩: ସମ୍ପକ୍ଯ – ଅନ୍ୟମାଗନ ଗରପର,ି 
ଗସହପିର ିହିଁ ଗ୍ରହଣ କରବିା 

ପନୁମମିଳତି (ଏକମନା ଗହବା ଅବସ୍ାକୁ ଆଣିବା)। ପନୁଃସ୍ାପିତ (ଏକ ସସୁ୍ତା, ନୀଗରା�ତା,  
ଓ ସୂ୍ର୍ମି ଅବସ୍ାକୁ ଗଫରାଇ ଆଣିବା)। ନୂତନୀକୃତ (ସଜୀବ କରବିା ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରବିା)।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ ଓ ପରବିର୍୍ଯନକାରୀ ଶକି୍ ସମ୍ନ୍ଗର ଗଘାଷଣା 
କରୁଥିବ।

ଦଶ ଦାନା ଦଳଗତ ବ୍ୟାବହାରିକ କା�୍ଥ୍ୟ
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଶକି୍ା କରଅିଛୁ ଗର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାଗର ଥିବା ସବୁଠାରୁ �ୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଯ ସମ୍ପକ୍ଯ ଗହଉଛ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି 
ରହବିା। ରଦ ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ପିତାଙ୍କ ଇଛା ନକିେଗର ସମପମିତ ଗହାଇ ତାହାଙ୍କ ସହତି ସମୟ ଗକ୍ପଣ କରୁ, ପୁଣି 
ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଲାଭ କରୁ, ଗତଗବ ପ୍ରତଦିନି ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରୀଶୁଙ୍କ ଚରତି୍ �ୁଣଗର ପରବିର୍ମିତ 
କରଗିବ।
ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତା, ଆଗମ୍ଭମାଗନ କପିର ିଅନୁଭବ କରୁ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ କପିର ିଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ 
ବ୍ୟବହାର ପାଉ ଓ କପିର ିଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଗସସବୁର ଚନି୍ା କରନ୍।ି

ଦଳଗତ ବ୍ୟାବହାରିକ କା�୍ଥ୍ୟ
ସମଗସ୍ ଗ�ାଲାକାର ଭାବଗର ବସ ିପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଗବ। ଗ�ାଲାକାରର ମଝଗିର ୧୦ ଦାନା କାର୍ଯ୍ୟଲିପିବଦ୍ 
କା�ଜ (ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟପସିୁ୍କାର ୪୫ ପଷୃ୍ାରୁ ଗଜରକ୍ସ ନକଲ କରନୁ୍) ରଖନୁ୍, ଗରପର ି
ପ୍ରଗତ୍ୟଗକ ଗଦଖିପାରଗିବ। କାର୍ଯ୍ୟଫଦ୍୍ଯର ପାଖଗର ୧୦େ ିଦାନା କମି୍ା ମେର କମି୍ା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଗରଗକୌଣସ ି
ଦାନା ରଖନୁ୍। ଗ�ାଲାକାରଗର ଥିବା ଗଲାକ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଗଲାକ ସଂଖ୍ୟା ଅଗେ। ଏହା ତନିରୁି ୧୨ 
ମଧ୍ୟଗର ଗରଗକୌଣସ ିସଂଖ୍ୟା ଗହାଇପାଗର। ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଗହଗଲ ଦୁଇେ ିଦଳ କରଦିଅିନୁ୍। ୨୪ରୁ ଅଧିକ ଗହଗଲ 
ତନି ିକମି୍ା ଚାଗରାେ ିଦଳ କରନୁ୍। ପ୍ରଗତ୍ୟକ ଦଳ ପାଖଗର ୧୦େ ିଦାନା ରହବି ଓ ଦଳର ମଝ ିସ୍ାନଗର ୧୦ ଦାନା 
କାର୍ଯ୍ୟଲିପିବଦ୍ କା�ଜ ରଖାରିବ।
ଜଣ ଜଣ କର ି– ପ୍ରଗତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ଦଳ ଆ�ଗର କହବିା ପାଇଁ ସଗୁରା� ପାଇଗବ। ପ୍ରଗତ୍ୟକ ଜଣ ସମାନ 
ଅଧିକାରଗର କଥା କହଗିବ। ପ୍ରଗତ୍ୟକଙ୍କର କଥା ସମାନ ଭାବଗର �ୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରବି। ପ୍ରତ ିଜଣ ଦଳର ମଖୁ୍ୟ 
ଅଂଶ ଭାବଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରଗିବ। ପ୍ରତ ିଜଣ ଗସମାନଙ୍କ ଦଳଗର ପ୍ରକାଶ କରଗିବ ଗର କାର୍ଯ୍ୟଲିପିବଦ୍ କା�ଜର 
ଗକଉଁ ଅଂଶ ସଦୃଶ ଗସମାନଙୁ୍କ ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗଦଖଛୁ ିଗବାଲି ଗସମାଗନ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛନ୍।ି ହୁଏତ 
ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ ମଲୂ୍ୟହୀନ ଭାବଗର ଗଦଖଛୁ,ି କମି୍ା ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ କଛି ି
ମଲୂ୍ୟଥିବା ଭଳ ିଗଦଖଛୁ ିକଅିବା ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ ବହୁମଲୂ୍ୟ ଭଳ ିଗଦଖଛୁ।ି
ପ୍ରଗତ୍ୟଗକ ଅତ ି�ୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଯ ବଷିୟ ଗବାଲି ବୁଝବିା ଆବଶ୍ୟକ ଗର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ ଗରଭଳ ିଗଦଖନୁା କାହିଁକ ି
ଗସଥିଗର ଗକୌଣସ ିଲଜ୍ା କରବିାର ବଷିୟ ନାହିଁ। ଜଗଣ ବ୍ୟକି୍କୁ ସମାଜ କଭିଳ ିଭାବଗର ଗଦଗଖ, ତାହା ଅଗନକ 
ବଷିୟର ଫଳାଫଳ ଅଗେ, ଗସଥି ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବଷିୟ ଗସହ ିବ୍ୟକି୍ର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବାହାଗର। ଠକି୍ ଉର୍ରେ ି
ଗହଉଛ,ି ସମାଜ ଆପଣଙୁ୍କ କଭିଳ ିଭାବଗର ଗଦଖଛୁ ିଗବାଲି ଆପଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛନ୍।ି
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ପ୍ରଗତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ କଭିଳ ିଗଦଖଛୁ ି(ମଲୂ୍ୟହୀନ କମି୍ା କଛି ିମଲୂ୍ୟ ଅଛ ିକଅିବା 
ବହୁମଲୂ୍ୟ) ଗବାଲି ଗସମାଗନ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛନ୍,ି ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲାପଗର ପ୍ରଗତ୍ୟଗକ ନଜି ନଜି ଦଳଗର 
ଆଗଲାଚନା କରଗିବ ଗର ଗସମାନଙ୍କ ଦଳର ଉର୍ର�ୁଡ଼କି କପିର ି୧୦େ ିଦାନାକୁ ନଦି୍ମିଷ୍ ସ୍ମ୍ଭ�ୁଡ଼କିଗର ରଖି 
ଦଶ୍ଯାଇଗବ। ସମସ୍ ୧୦େ ିରାକ ଦାନା ବ୍ୟବହାର କରବିାକୁ ଗହବ। ଦଶଗ�ାେ ିଦାନା ଗମାୋଗମାେ ିଭାବଗର 
ଦଳେକୁି ବୁଝାଏ।
ଉଦାହରଣ ୧: ରଦ ି୮ଜଣିଆ ଏକ ଦଳଗର ୫ ଜଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛନ୍ ିଗର ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ 
ମଲୂ୍ୟହୀନ ସଦୃଶ ଗଦଖଛୁ ିଓ ଦୁଇଜଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛନ୍ ିଗର ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ କଛି ିମଲୂ୍ୟ ଥିବା 
ସଦୃଶ ଗଦଖଛୁ ିଓ ଜଗଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ ିଗର ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ ବହୁମଲୂ୍ୟ ସଦୃଶ ଗଦଖଛୁ,ି ଗତଗବ 
୧୦ ଗ�ାେ ିଦାନା ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଗ�ାେ ିଦାନା ମଲୂ୍ୟହୀନ ସ୍ମ୍ଭଗର, ୨ ଗ�ାେ ିଦାନା କଛି ିମଲୂ୍ୟ ଅଛ ିସ୍ମ୍ଭଗର ଓ 
ଗ�ାେଏି ଦାନା ବହୁମଲୂ୍ୟ ସ୍ମ୍ଭଗର ରଖାରିବ।
ଉଦାହରଣ ୨: ରଦ ି୬ ଜଣିଆ ଏକ ଦଳଗର ୩ ଜଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ ିଗର ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ 
ମଲୂ୍ୟହୀନ ସଦୃଶ ଗଦଖଛୁ ିଓ ୩ ଜଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛନ୍ ିଗର ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ କଛି ିମଲୂ୍ୟ ଥିବା 
ସଦୃଶ ଗଦଖଛୁ ିଏବଂ ଗକହ ିବଶି୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ ିଗର ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ ବହୁମଲୂ୍ୟ ସଦୃଶ ଗଦଖଛୁ,ି 
ଗତଗବ ୧୦ ଗ�ାେ ିଦାନା ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଗ�ାେ ିଦାନା ମଲୂ୍ୟହୀନ ସ୍ମ୍ଭଗର, ୫ ଗ�ାେ ିଦାନା କଛି ିମଲୂ୍ୟ ଅଛ ିସ୍ମ୍ଭଗର 
ରହବି ଏବଂ ବହୁମଲୂ୍ୟ ଦଶ୍ଯାଉଥିବା ସ୍ମ୍ଭଗର ଗକୌଣସ ିଦାନା ରହବି ନାହିଁ।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଗବକ୍ଣ�ୁଡ଼କି ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।
�ୂକ ୮:୪୩-୫୫ ପାଠ କରନୁ୍
ଏହ ିବାଇବଲ ଶାସ୍ାଂଶ ଉପଗର ଧ୍ୟାନ କରନୁ୍ ଓ ଏହାକୁ ଅଗନକ ଥର ପାଠ କରନୁ୍।

ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
୪୩-୪୪ ପଦଗର ରୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ ଏକ ସ୍ୱଶ୍ୱ୍ଯଗର ଜଗଣ ସମାଜ ପରତି୍ୟକ୍ା ସ୍ୀ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ଘେଲିା?

୪୫ ପଦଗର ରୀଶୁ କ’ଣ କହଗିଲ?

ରୀଶୁ କହଗିଲ ନାହିଁ ‘ଗମାଗତ କ’ଣ ଛୁଇଁଲା’, ମାତ୍ ‘କଏି’। ‘କଏି’ର ଅଥ୍ଯ ଜଗଣ ବ୍ୟକି୍। ରୀଶୁ ତାକୁ ମଲୂ୍ୟବାନ 
ମଣନ୍ ିଓ ଅେକରିାଇ ତାକୁ ଗଖାଜବିା ଦ୍ାରା, ପୁଣି ଆପଣାର ସମୟ ଓ ମଗନାଗରା�ୀତା ଗଦବା ଦ୍ାରା ତା’ର 
ସମ୍ାନ କରନ୍।ି ଗସ ଆ�ୁଆ ତାହାଙ୍କର ଆଗରା�୍ୟକାରୀ ଶକି୍ ଲାଭ କରସିାରଛି।ି ମଗନ ରଖନୁ୍ ଗର ରୀଶୁ ଜ�ତର 
ଦୃଷି୍ଗର ଏକ ମାନ୍ୟ�ଣ୍ୟ ଗଲାକଙ୍କର ମତୃବତ୍ ଝଅିେକୁି ଉଦ୍ାର କରବିା ପାଇଁ ରାତ୍ା ମଧ୍ୟଗର ଥିଗଲ।
୪୭ ପଦଗର ସ୍ୀ ଗଲାକେ ିକ’ଣ କଲା?
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ରୀଶୁ ଗକବଳ ଗସ ସମାଜ ପରତି୍ୟକ୍ା ସ୍ୀ ଗଲାକକୁ ସବ୍ଯଶକି୍ମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍ମିଗର ସଷୃ୍ ବହୁମଲୂ୍ୟ ବଶିଷି୍ 
ଏକ ବ୍ୟକି୍ ଭାବଗର ଗର ସ୍ୱୀକାର କଗଲ, ତାହା ନୁଗହଁ, ମାତ୍ ରୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ ଗ�ାେଏି ସ୍ୱଶ୍ୱ୍ଯଗର ସମଦୁାୟ 
ଗ�ାଷ୍ୀ, ଶଷି୍ୟ�ଣ ଓ ସ୍ୱୟଂ ରୀଶୁ ଗସହ ିସ୍ୀ ଗଲାକର କଥା ବର୍୍ଯମାନ ଶୁଣୁଛନ୍।ି
ତା’ର ଜା�ାେଏି ଅଛ।ି ତା’ର କଥାେଏି ଅଛ।ି ଗସ ଜଗଣ ମଲୂ୍ୟବଶିଷି୍ ବ୍ୟକି୍। ଗସ ଉଗଲେଖଗରା�୍ୟା।
୪୮ ପଦଗର ରୀଶୁ ଆପଣା ଶଷି୍ୟ�ଣଙ୍କ ଓ ଜନ ସମାଜ ସମ୍ଖୁଗର ତାକୁ କ’ଣ ଗବାଲି ସଗମ୍ାଧନ କରନ୍?ି

ରୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ ଗ�ାେଏି ସ୍ୱଶ୍ୱ୍ଯ ସବ୍ଯ ବଷିୟଗର ଆଗରା�୍ୟ ଆଗଣ – ଶାରରିୀକ ଭାବଗର, ମାନସକି ଭାବଗର 
ଓ ଆତ୍କି ଭାବଗର। ତା’ର ଏକ ଜା�ା ଅଛ,ି ଏକ କଥା ଅଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ସନ୍ାନ ଭାବଗର ଏକ ପୁନଃସ୍ାପିତ 
ପରଚିୟ ଅଛ।ି

୧୦ ଦାନାର ବ୍ୟାବହାରକି କମ୍ଯଶାଳାକୁ ଗଫରରିିବା।
ଗରଉଁମାଗନ ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ ମଲୂ୍ୟହୀନ ଅବା କଛିମିାତ୍ ମଲୂ୍ୟ ଥିବା ସଦୃଶ ଗଦଖଛୁ ିଗବାଲି 
ବଶି୍ୱାସ କରୁଛନ୍,ି ଗସମାନଙୁ୍କ କପିରି ସଶକି୍କରଣ କରବିା ଗର ଗସମାଗନ ଗସମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗସମାନଙୁ୍କ 
ବହୁମଲୂ୍ୟ ସଦୃଶ ଗଦଖଛୁ ିଗବାଲି ବଶି୍ୱାସ କରଗିବ?

 ୧.  

 ୨.   

 ୩.  

 ୪. 
ଏହ ିଅଧିଗବଶନେରୁି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ନ୍ଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିିଗଲ?

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?
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ଅଧିଗବଶନ ୧୪: ସମ୍ପକ୍ଯ – ସମାନତା
‘ରୀଶଙୁ୍କଠାଗର ସମାନ ସମାନ ଭାବଗର ସମ୍ପକ୍ଯ ଶକି୍ା ପନୁଃସ୍ାପିତ ହୁଏ…ଏହ ିବାର୍୍ଯା ପହ୍ ଓ ଅପହ୍ ସ୍ାନଗର, ସବୁ 
ସମାଜଗର ଅତ ିଆବଶ୍ୟକ’। ଗସମିନାର ପ୍ରତନିଧିି

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ ଓ ଆଗରା�୍ୟକାରୀ ଶକି୍ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ।
ତାହାଙ୍କ କାହାଣୀ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଗପ୍ରମର କାହାଣୀ ବାଇବଲରୁ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱର କପିର ିପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀକୁ 
ସମାନ ସମାନ ଭାବଗର ଗଦଖନ୍,ି ତା’ର ଗକଗତକ ଦ�ି ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀ ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ ଗହଲା ପଗର ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସଷିୃ୍ ଉପଗର କ’ଣ ମନ୍ବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଗଲ।  
ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୧:୩୧ ପାଠ କରନୁ୍

ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଗହାଇଥିବା ଜ�ତଗର ବାସ କରୁଥିବା ସମୟଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ିତ ସମ୍ପକ୍ଯକୁ ବୁଝବିା 
ନମିଗନ୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ାକୁ ଗଫରରିିବାକୁ ଗହବ। ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୧:୨୭-୨୮ ପାଠ କରନୁ୍
ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷକୁ କାହାର ପ୍ରତମିରୂ୍ମିଗର ସଷିୃ୍ କଗଲ?

ଈଶ୍ୱର ସ୍ୀକୁ କାହାର ପ୍ରତମିରୂ୍ମିଗର ସଷିୃ୍ କଗଲ?

ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ସମାନ ଭାବଗର ଆଶୀବ୍ଯାଦ କଗଲ?

ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ସମଗ୍ର ପଥୃିବୀ ଉପଗର ସମାନ କରୃ୍୍ଯତ୍ୱ (ରାଜତ୍ୱ କରବିାର କ୍ମତା) ଗଦଗଲ?

ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୨:୧୮-୨୦ ପାଠ କରନୁ୍
ଈଶ୍ୱର ଏହ ିପଦଗର ସ୍ୀକୁ ପୁରୁଷର ଏକ ସହକାରଣିୀ ଭାବଗର ତୁଳନା କରଛିନ୍।ି ଏହାର ଅଥ୍ଯ ଏହ ିଗର ଗକହ ି
ଜଗଣ ପାଖଗର ପାଖଗର ରହବି, ଗକହ ିଜଗଣ ସମଜାତ ିବଶିଷି୍ ଶରୀରର ଗହବ, କନୁି୍ ଭିନ୍ନତା ରହବି। ଗକହଜିଗଣ 
ପୁରୁଷର ସମକକ୍ ଗହବ, ଆଉ ଦୁଗହଁ ଏକତ୍ ଏକାଙ୍ଗ ଗହଗବ। ଗକହଜିଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍ମିଗର ସଷୃ୍ ମନୁଷ୍ୟର 
ପୂର୍୍ଯତାର କାରଣ ଗହବ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପୁରାତନ ନୟିମଗର, ‘ସହକାରଣିୀ’ ଶବ୍ଦେ ିଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ପାଖଗର ରହବିା ବଷିୟକୁ ଅଧିକାଂଶ 
ଭାବଗର ବୁଝାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନୂତନ ନୟିମଗର, ରୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହାର୍ୟକାରୀ ଭାବଗର 
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ାଙୁ୍କ କମି୍ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ିତକୁି ଉଗଲେଖ କରନ୍।ି
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ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀକୁ ସମାନ ନା ଅସମାନ ଭାବଗର ସଷିୃ୍ କଗଲ?

ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ ସଷିୃ୍ର ସଗବ୍ଯାତ୍କୃ ଷ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ (ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ 
ସ୍ୀ) ପରସ୍ପରର ପରପିୂରକ ଗହବା ନମିଗନ୍ ଏବଂ ସଷିୃ୍କର୍୍ଯା ଈଶ୍ୱର ଓ ପରସ୍ପର ସହ 
ସମାନ ଭାବଗର ସମ୍ପକ୍ଯ ସ୍ାପନ କରବିା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସମାନ ଭାବଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଲାଭ କଗଲ।
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀ ଉତ୍ତମ ଯହବା ନମିଯନ୍ ପରିକଳ୍ପତି ଗହାଇଥିଗଲ…  
ସମାନ–ସମାନ ଭାବଗର 
ଆଜରି ଜ�ତ କ’ଣ ସମ୍ପୂର୍୍ଯ ଗଦାଷଶୂନ୍ୟ?

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଗଦାଷଶୂନ୍ୟ ଜ�ତକୁ ପରବିର୍୍ଯନ କରବିା ପାଇଁ କଛି ିଗ�ାଗେ ଘେଲିା। ମଗନରଖନୁ୍ ଗର ଈଶ୍ୱର 
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀକୁ ସମଗ୍ର ପଥୃିବୀ ଉପଗର କରୃ୍୍ଯତ୍ୱ କରବିାର ଅଧିକାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍୍ଯ ଗଦାଷଶୂନ୍ୟ ଜ�ତର 
ରକ୍ଣାଗବକ୍ଣ କରବିା ନମିଗନ୍ ସବୁଧିା ସଗୁରା� ଗଦଇଥିଗଲ। ଗସ ଆପଣା ସହତି ଜୟରୁକ୍ ଜୀବନରାପନ 
କରବିା ନମିଗନ୍ ଗସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ ବଷିୟ ଗଦଇଥିଗଲ।
ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀକୁ ଜୀବନ କମି୍ା ମତୁୃ୍ୟକୁ ବାଛବିା ନମିଗନ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ାନ ଓ ଜୀବନବୃକ୍ର ଅଂଶାଧିକାରୀ 
ଗହବାକୁ ବାଛବିା ନମିଗନ୍, କମି୍ା ଶୟତାନର ପ୍ରବ୍ନା ଓ ସଦସତ୍ ଜ୍ାନଦାୟକ ବୃକ୍ର ଅଂଶାଧିକାରୀ ଗହବାକୁ 
ବାଛବିା ନମିଗନ୍ ସ୍ୱାଧିନତା ଗଦଇ ସଷିୃ୍ କଗଲ।
ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ (ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀ)କୁ କ’ଣ ବାଛବିାର ବଷିୟ ଗଦଇଥିଗଲ?  
ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୨:୮-୯, ୧୫-୧୭ ପାଠ କରନୁ୍

ଆଦ ିପୁସ୍କ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପି୍ ପୂବ୍ଯରୁ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ାନ ଓ ଜୀବନବୃକ୍ ପରବିଗର୍୍ଯ, 
ଶୟତାନର ପ୍ରବ୍ନା ଓ ସଦସତ୍ ଜ୍ାନଦାୟକ ବୃକ୍ର ଅଂଶାଧିକାରୀ ଗହବା ନମିଗନ୍ ମଗନାନୀତ କଗଲ। ପୁରୁଷ ଓ 
ସ୍ୀ, ପରଗିଶଷଗର, ରାହା ଜୀବନ ଓ ଫଳପୂର୍୍ଯତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନଏି, ଗସ ପ୍ରକାର ଏକ ନଭି୍ଯରଶୀଳତା, ଘନଷି୍ତାର 
ସମ୍ପକ୍ଯ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରବିା ବଷିୟକୁ ମଗନାନୀତ କରବିା ପରବିଗର୍୍ଯ, ମତୁୃ୍ୟ ଓ ବନିାଶ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ 
ଗନଇଥାଏ, ଗସ ପ୍ରକାର ଏକ ଅବଶି୍ୱାସ, ଦୂରତାର ସମ୍ପକ୍ଯ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ାନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରବିା ବଷିୟକୁ ମଗନାନୀତ 
କଗଲ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀ ଏହ ିସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଗଦାଷଶୂନ୍ୟ ଜ�ତଗର ମତୁୃ୍ୟ ଓ ମନ୍ତା ପ୍ରଗବଶ କରବିାଗର ସମ୍ତ ିପ୍ରଦାନ 
କଗଲ। ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୩:୧-୭, ୧୬-୧୭ ପାଠ କରନୁ୍ 
ବର୍୍ଯମାନ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀ ମଧ୍ୟଗର ସମ୍ପକ୍ଯ କ’ଣ, ସମାନ ନା ଅସମାନ?

ପ୍ରଗତ୍ୟଗକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ କ୍ମତା ଜାହରି କରବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍।ି ସ୍ୀ ପୁରୁଷକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିାକୁ ଇଛା କଗର ଓ 
ପୁରୁଷ ସ୍ୀ ଉପଗର କରୃ୍୍ଯତ୍ୱ କରବିାକୁ ଗଚଷ୍ା କଗର।
ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୪:୭ ପାଠ କରନୁ୍
ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୩:୧୬-୧୭ର ପୂବ୍ଯାପର ଘେଣା ଅନୁସାଗର, ‘ବାସନା ରହବିା’ର ଅଥ୍ଯ ପଛଗର ଗ�ାଡ଼ାଇବା, ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କରବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରବିା ଓ ଗକୌଶଳ କର ିପ୍ରଭାବତି କରବିା ବଷିୟକୁ ବୁଝାଏ। ଏହ ିପୂବ୍ଯାପର ଘେଣା ଅନୁସାଗର 
ଆଦ ିପୁସ୍ତକ ୩:୧୬-୧୭ଯର ଉଲିେଖିତ ‘କରୃ୍୍ଯତ୍ୱ’ ଶବ୍ଦର ଅଥ୍ଯ ଆଧିପତ୍ୟ କରବିା ଓ ଉପ୍ବ କରବିାକୁ ବୁଝାଏ।

ଉତ୍ତମ ଯହବା ନମିଯନ୍ ପରିକଳ୍ପତି
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ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଗହାଇଥିବା ସ୍ୀ ବର୍୍ଯମାନ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ ିକ’ଣ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଛ?ି

ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଗହାଇଥିବା ପୁରୁଷ ବର୍୍ଯମାନ ସ୍ୀ ପ୍ରତ ିକ’ଣ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଛ?ି

ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀ ମନ୍ଦତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ଟ ଗହାଇଅଛନ୍…ିଗତଣୁ ଅସମାନ–ଅସମାନ
କନୁି୍ ଘେଣାେ ିଗସଇଠ ିଗଶଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ମହାନ୍ ଗପ୍ରମଗର 
ରକ୍ମାଂସର ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବଗର ଆପଣା ସଷିୃ୍ ନକିେକୁ ଓହ୍ାଇ ଆସଗିଲ, କରୁଶ 
ଉପଗର, ସମସ୍ ବନିାଶ, ଗରା�, ମତୁୃ୍ୟ ଓ ମନ୍ତାକୁ ଆପଣା ଉପରକୁ ଗନଗଲ, ରାହା 
ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳସ୍ୱରୂଗପ ଜ�ତଗର ପ୍ରଗବଶ କରଥିିଲା; ପୁଣି ରୀଶୁ ସମସ୍ 
ବନିାଶ, ଗରା�, ମତୁୃ୍ୟ ଓ ମନ୍ତା ଉପଗର ଜୟଲାଭ କର ିପୁନଃଜୀବତି ଗହଗଲ ଓ ଏକ 
ଉର୍ମ ଜୀବନ ନମିଗନ୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନଃସ୍ାପନ କଗଲ।
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ନମିଯନ୍ ପୁନଃସ୍ାପିତ ଗହାଇଅଛନ୍…ି  
ସମାନ–ସମାନ ଭାବଗର
ତଥାପି ଘେଣାେ ିଗସଇଠ ିଗଶଷ ହୁଏନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ମହାନ୍ ଗପ୍ରମଗର 
ଶୟତାନର ସମସ୍ ମିଥ୍ୟାକୁ ଗଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ କରବିା ପାଇଁ ଓ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା 
ପାଇଁ ଆପଣାର ଶକି୍ ଓ ଅଧିକାର ଗଦଇଅଛନ୍,ି ଗରପର ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ଆଉ ପ୍ରବ୍ତି 
ନ ଗହାଇ ଆତ୍ ଗକୈନ୍ଦକି ଅଭିଳାଷ, ଶୟତାନ ଓ ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଗହାଇଥିବା ଜ�ତଗର ହିଁ ମନ୍ତା ଉପଗର 
ଜୟଲାଭ କର ିଜୀବନରାପନ କରୁ।
ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହରି କରବିାର ଅଭିଳାଷକୁ ପରତି୍ୟା� କର,ି 
ନରିନ୍ର ଭାବଗର ପିତାଙ୍କ ଇଛା ନକିେଗର ସମପମିତ ଅବସ୍ାଗର ରହୁ, ପୁଣି ରୀଶୁ 
ରକ୍ମାଂସଗର ଗଦହବନ୍ ଗହାଇ ଆସଥିିବା, ମତୁୃ୍ୟଗଭା� କର,ି ପୁନରୁତ୍ତି ଗହାଇ ଓ 
ଊର୍ଦ୍ଯକୁ ଆଗରାହଣ କର ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ ସାଧନ କରଥିିବା ସମସ୍ ବଷିୟକୁ ଗ୍ରହଣ 
କରୁ, ଗତଗବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମତୃ ହୁଏ ଓ ଏହ ିବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର, 
ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିାଶପ୍ରାପ୍ ଜ�ତଗର ବାସ୍ବଗର ଜୀବନରାପନ କରୁ।
ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ମହାନ୍ ଗପ୍ରମଗର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର ପୁନଃସ୍ାପନ ଓ ସସୁ୍କାରୀ 
ଗସବାକାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରଅିଛନ୍।ି ୧୫ ଓ ୧୬ ଅଧିଗବଶନଗର, 
ତାହାଙ୍କ କାହାଣୀ ବାଇବଲରୁ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମ ଓ ଆପଣା ସସୁ୍କାରୀ 
ଗସବାକାର୍ଯ୍ୟର ଗରଉଁ ଅଂଶ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରନ୍,ି ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା।
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀ ସସୁ୍ କରିବା ନମିଯନ୍ ଯପ୍ରରିତ ଗହାଇଅଛନ୍…ି ସମାନ–ସମାନ ଭାବଗର
ଏହ ିଅଧିଗବଶନେରୁି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ନ୍ଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିିଗଲ?

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?

ସସୁ୍ କରିବା ନମିଯନ୍  
ଯପ୍ରରିତ ଯହଯ�

ମନ୍ଦତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ଟ

ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ନମିଯନ୍ 
ପୁନଃସ୍ାପିତ
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ଅଧିଗବଶନ ୧୫: ସମ୍ପକ୍ଯ – ଶଷି୍ୟତ୍ୱ
ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଜୀବନଗର ରାତ୍ା କରୁ, ରାହା ବ ିପରସିି୍ତ ିଗହଉନା କାହିଁକ,ି ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗରଉଁଆଗଡ଼ ବ ିରାଉ, 
ସବ୍ଯଶକି୍ମାନ ସବ୍ଯବ୍ୟାପୀ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗଗର ଅଛନ୍…ିଘନଷି୍ ଭାବଗର, ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗଗର ଅଛନ୍ ିଗବାଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ।

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ
ମଗନ ପକାନୁ୍, ଏହ ିଶକି୍ା ରାତ୍ାର ଆରମ୍ଭଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଶକି୍ା କଲୁ ଗର ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପ୍ରମକୁ 
ଜାଣିବାଗର, ପୁଣି ଗସ କଏି, ଗସ କ’ଣ କରଅିଛନ୍ ିଓ ଗସ କ’ଣ କରଗିବ, ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ାରା ଶଷି୍ୟତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଥାଏ। 
ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟଗର, ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ିତଗିର, ଉପାସନାଗର, ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଓ ଅନ୍ୟ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହଭା�ୀତାଗର ସମୟ 
ଗକ୍ପଣ କରବିା ବଷିୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣିବାଗର ସାହାର୍ୟ କରଥିାଏ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାଗର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାଗର ଶଷି୍ୟତ୍ୱ ଏକ ଗଦୈନନ୍ନି ନରିନ୍ର ପ୍ରକି୍ରୟା ଅଗେ। ୍ାକ୍ାଲତାର ସମ୍ପକ୍ଯ 
ଅଧିଗବଶନଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଶକି୍ା କରଅିଛୁ ଗର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚରତି୍ଗର ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଗିର ପରବିର୍୍ଯନ ଆଣିବା 
ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗେ। ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିେଗର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରବିା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆବଶ୍ୟକ 
କରନ୍ ିନାହିଁ, କନୁି୍ ତାହାଙ୍କ ଗରାଜନାର ଅଂଶ ଗହବା ନମିଗନ୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ମହାନ୍ ଗପ୍ରମଗର ମଗନାନୀତ କଗଲ। 
ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟ, ତାହାଙ୍କ ସତ୍ୟତା, ଗପ୍ରମକୁ ଓ ଶକି୍ ବଷିୟଗର ଜଣାଇବା ପୂବ୍ଯରୁ ଗସମାଗନ ପ୍ରଥଗମ ତାହାଙ୍କ 
ବଷିୟଗର ଶକି୍ା କରବିା ଉଚତି।
ଆଗମ୍ଭମାଗନ କାହାର ଶଷି୍ୟ ଅେୁ?

ସମସ୍ ଶକି୍ ଓ ଅଧିକାର କାହାର ଅଛ?ି ମାଥିଉ ୨୮:୧୮-୨୦ ପାଠ କରନୁ୍

ଏହ ିତନିଗି�ାେ ିପଦଗର ରୀଶୁ ଆପଣା ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯକଉ ଁଚାଗରାେ ିକାର୍ଯ୍ୟ କରବିା ବଷିୟଗର କହଗିଲ?
୧. ରାଅ
ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗଗର ‘ରାଅ’ର ଅଥ୍ଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରାତ୍ା (ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗରଗକୌଣସ ିପରସି୍ିତଗିର ରହୁନା କାହିଁକ)ି 
ଗହାଇପାଗର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗ�ାେଏି ସ୍ାନରୁ ଆଉ ଗ�ାେଏି ସ୍ାନକୁ ରାତ୍ା କରବିା ବଷିୟ ଗହାଇପାଗର (ଆଗମ୍ଭମାଗନ 
ଗରଗକୌଣସ ିଅ୍ଳର ଗହଉନା କାହିଁକ)ି, ରୀଶୁଙ୍କର ସବୁ ପରସି୍ିତ ିଉପଗର ଓ ସମସ୍ ଅ୍ଳ ଉପଗର ଶକି୍ ଓ ଅଧିକାର ଅଛ।ି 
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ପ୍ରଗତ୍ୟଗକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଦୈନନ୍ନି ଜୀବନଗର ଗର ଗକୌଣସ ିସ୍ାନଗର ବ ିତାହାଙ୍କ ସହତି ଚାଲୁ, ଗସ ଆମ 
ପ୍ରଗତ୍ୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗଗର, ଘନଷି୍ ଭାବଗର ଓ ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର, ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ାଗର, ପ୍ରଗତ୍ୟକ ବଶି୍ୱାସୀ ସାଙ୍ଗଗର ଅଛନ୍।ି
୨. ବାପି୍ସ୍ମ ଗଦବା
ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗଗର ବାପି୍ସ୍ମ ଗଦବାର ଅଥ୍ଯ ଗହଉଛ ିରୀଶୁଙ୍କର ଶଷି୍ୟ ଗହବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ରୁକ୍ କରବିା। ତାହାଙୁ୍କ, 
ତାହାଙ୍କ ପରଚିୟକୁ, ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ା ଓ ପିତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରବିା। ତାହାଙ୍କଠାଗର ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ଡୁବତି ଗହବାର ଅଥ୍ଯ ଗହଉଛ,ି 
ତାହାଙ୍କର ଶକି୍ ଓ ଅଧିକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରବିା ଏବଂ ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର ଓ ଭବଷି୍ୟତଗର ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା ଏକ ସ୍ାୟୀ, 
ସାକାରାତ୍କ ପରବିର୍୍ଯନକୁ ଆଦରଗିନବା।
୩. ଶକି୍ା ଗଦବା
ଫଳପ୍ରଦ ଶକି୍ାର ଅଥ୍ଯ ଗହଉଛ ିରୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟ ଶକି୍ା କରବିା ନମିଗନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ରୁକ୍ କରବିା, ରଦ୍ଦ୍ାରା ଗସମାଗନ 
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକ୍ଯଗର ବୃଦ୍ ିପାଇଗବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ା ଗଦଗବ। ଶକି୍ାର ଅଥ୍ଯ ନୁଗହଁ ଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗକଗତ 
ଜାଣିଛୁ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିେଗର ଗଦଖାଇବା କମି୍ା ଆଗମ ନଗିଜ ଠକି୍ ଅେୁ ଗବାଲି ପ୍ରମାଣ କରବିା। ସବୁ ଗ�ାଷ୍ୀ 
ମଧ୍ୟଗର, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ୀକୁ (ସମାନ ସମାନ ଭାବଗର), ବୟସ୍ ଓ ପିଲାମାନଙୁ୍କ (ସମାନ ସମାନ ଭାବଗର) ଶକି୍ା ଗଦବା 
ଆବଶ୍ୟକ।
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୪. ଶଷି୍ୟ �ଠନ କରବିା
ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ପରଗିପ୍ରକି୍ଗର ଶଷି୍ୟ �ଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗହଉଛ ିମଖୁ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଗମ୍ଭମାଗନ ବାପି୍ସ୍ମ ଗଦଇ (ରୀଶୁଙୁ୍କ, ତାହାଙ୍କ 
ପରଚିୟକୁ, ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ାକୁ ଓ ପିତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରବିା ନମିଗନ୍ ଗସମାନଙୁ୍କ ସଶକି୍କରଣ କର)ି, ପୁଣି ଶକି୍ା ଗଦଇ (ରୀଶୁଙ୍କ 
ବଷିୟ ଶଖିିବା ଓ ତାହାଙ୍କଠାଗର ବୃଦ୍ ିପାଇବା ନମିଗନ୍ ଗସମାନଙୁ୍କ ସଶକି୍କରଣ କର)ି ଶଷି୍ୟ �ଠନ କରଥିାଉ।
ରୀଶୁଙ୍କର ଶଷି୍ୟ �ଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗହଉଛ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗରାଜନା ସଫଳ କରବିାଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (ଏଫିସୀୟ 
୧:୯-୧୦)। ଶଷି୍ୟ �ଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗହଉଛ ିତାହାଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତଗର ଓ ମାଧ୍ୟମଗର ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର, 
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗର ତାହାଙ୍କର ଶଷି୍ୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିେଗର ଆପଣା ଗରାଜନା ପ୍ରକାଶ କଗଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିଗନ୍ 
ଆପଣାର ମହାନ୍ ଗପ୍ରମ ସକାଶୁ ଆପଣା ଗରାଜନାଗର ପ୍ରଗତ୍ୟକଙୁ୍କ ଏକ ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରଅିଛନ୍।ି 
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗରଗତଗବଗଳ ରୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟଗର ଶକି୍ା କରଥିାଉ, ଗରଗତଗବଗଳ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ପ୍ରତଦିନି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଯଗର 
ଥାଇ ରୀଶୁଙୁ୍କ ବ୍ୟକି୍�ତ ଭାବଗର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣୁ, ପୁଣି, ଗରଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଜୀବନରାତ୍ାଗର ଅଛୁ, 
ଗସମାନଙୁ୍କ ଜାଣୁ; ରୀଶୁ ଗରପର ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିେଗର ଆପଣାର ବଷିୟସବୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍,ି ଗସପର ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ମଧ୍ୟ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିେଗର ରୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟଗର ପ୍ରକାଶ କରଥିାଉ। ଆଗମ୍ଭମାଗନ ଗରପ୍ରକାର ରୀଶଙୁୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗସବା କରବିା 
ପାଇଁ ଗଦଉଛୁ, ଗସହପିର ିଆଗମ୍ଭମାଗନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା, ତାହାଙ୍କ ନାମଗର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗସବା କରବିା ପାଇଁ 
ରୀଶୁଙ୍କର ଗସବା କରୁଅଛୁ ଓ ତଦ୍ଦ୍ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗରାଜନା ସଫଳ ଗହଉଅଛ।ି
ପ୍ରଗତ୍ୟକ ଶଷି୍ୟର ସାକ୍୍ୟ ଅଛ,ି ଗରଗହତୁ ପ୍ରଗତ୍ୟକ ଶଷି୍ୟଠାଗର ଅନ୍ବ୍ଯାସୀ ପବତି୍ଆତ୍ା 
ଅଛନ୍,ି ଗର କ ିରୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ର ମଧ୍ୟଗର ଥିବା ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କର 
ପରବିର୍୍ଯନକାରୀ ଶକି୍ ଦ୍ାରା, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ ଗରଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକି୍ ଗହବା ପାଇଁ ସଷିୃ୍ 
କରଅିଛନ୍,ି ଗସହ ିପ୍ରକାର ବ୍ୟକି୍ ଗହବା ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍୍ୟ ଅଗେ।

ସାକ୍୍ୟ
ରୀଶୁଙ୍କର ଜଗଣ ଶଷି୍ୟ ଗହବା ପୂବ୍ଯରୁ ଆପଣ କ ିପ୍ରକାର ବ୍ୟକି୍ ଥିଗଲ?

ରୀଶୁଙ୍କର ଜଗଣ ଶଷି୍ୟ ଭାବଗର ଆପଣ କ ିପ୍ରକାର ବ୍ୟକି୍ ଅେନ୍ ିଓ ରୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ଆପଣଙ୍କଠାଗର କ ିପ୍ରକାର 
ଭିନ୍ନତା ଆଣିଛନ୍?ି

ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ମାଂସର ନଜିସ୍ୱ ବଳଦିାନକୁ ଗ୍ରହଣ କର ିରୀଶୁଙ୍କର ଶଷି୍ୟ ଗହବା ନମିଗନ୍ ଗରଗତଗବଗଳ ଆପଣ ନଷି୍ପର୍ ିଗନଗଲ, 
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରସି୍ତି ିକ’ଣ ଥିଲା?

ରୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ମାଂସର ନଜିସ୍ୱ ବଳଦିାନକୁ ଗ୍ରହଣ କର ିରୀଶୁଙ୍କର ଶଷି୍ୟ ଗହବା ନମିଗନ୍ ସବୁଠାରୁ ମଖୁ୍ୟ ଯକଉଁ ବଷିୟ 
ଆପଣଙୁ୍କ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲା?

ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିନ୍ନତା କ’ଣ ଅଗେ?

ଭବଷି୍ୟତଗର, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିନ୍ନତା କ’ଣ ଗହବ?

ଏହ ିଅଧିଗବଶନେରୁି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ନ୍ଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିିଗଲ?

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?

େସବା କର�ୁ ଜଣ
ା�ୁ

ଜାଣ�ୁଶଖି
�ୁ
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ଅଧିଗବଶନ ୧୬: ସମ୍ପକ୍ଯ – ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ଆଗମ୍ଭମାଗନ ରାହାର ଉପାସନା କରୁ, ତାହାର ିସଦୃଶ୍ୟ ଗହାଇଥାଉ।

ପ୍ରାରମି୍କ ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ଅଧିଗବଶନେକୁି ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍।

ଉପାସନା
ଦୁଇ କମି୍ା ତଗିନାେ ିଉପାସନା �ୀତ ଗବାଲନୁ୍, ରାହା ରୀଶୁଙୁ୍କ ରାଜା ଅେନ୍ ିଗବାଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ!
ମଗନ ପକାନୁ୍, ଏହ ିଶକି୍ାରାତ୍ାର ଆରମ୍ଭଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ, ଏକତ୍ ଶକି୍ା କଲୁ ଗର, ଈଶ୍ୱର ଆପଣାକୁ ଓ ଆପଣାର 
ଗରାଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରବିାକୁ ଚାହାନ୍,ି ରାହାର ଅଥ୍ଯ ଗହଉଛ ିଖ୍ୀଷ୍ ରୀଶୁଙ୍କଠାଗର, ସ୍ୱ�୍ଯ ଓ ପଥୃିବୀଗର ଥିବା ସମସ୍ 
ବଷିୟ ଆଣିବା। ରୀଶୁ ଗହଉଛନ୍ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ।

ଶବ୍ଦ ଅଧ୍ୟୟନ
ରାଜ୍ୟର ଅଥ୍ଯ ଗହଉଛ ିଏକ ରାଜ୍ୟ ଉପଗର ଶାସନ କରବିା ପାଇଁ ଉଭୟ ଅଧିକାର ଅବା କ୍ମତା କଅିବା ଶକି୍ ଓ 
ଭୂଖଣ୍ଡ କମି୍ା ଅ୍ଳ ରହିଁଗର ଗସହ ିଶାସନ କମି୍ା ଅଧିକାର ପ୍ରଗୟା� କରାରିବା।
ଈଶ୍ୱରର ଅଥ୍ଯ ପରମ ପ୍ରଧାନ ଗଦବ, ରାହାଙୁ୍କ ଆଗମ୍ଭମାଗନ ପିତା, ପୁତ୍ ଓ ପବତି୍ଆତ୍ା ଗବାଲି ଜାଣୁ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗହଉଛ ିସ୍ୱ�୍ଯ ଓ ପଥୃିବୀ ଉପଗର ରାଜତ୍ୱ କରବିା ନମିଗନ୍ ରୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାର କମି୍ା କ୍ମତା 
କଅିବା ଶକି୍ ଅଗେ। ରୀଶୁଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କର ବାର୍୍ଯା ଓ ଗସବାକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସସୁ୍କାରୀ ଗସବାକାର୍ଯ୍ୟଗର ଆପଣା 
ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବୁଝବିା ନମିଗନ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତଚି୍ବ ିଏକ ମଖୁ୍ୟ ବଷିୟ ଅଗେ।

ବାଇବ� ଅଧ୍ୟୟନ
�ୂକ ୪:୪୩ ଓ ଯପ୍ରରିତ ୧:୧-୪ ପାଠ କରନୁ୍
ରୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପଗର ପ୍ରଚାର କଗଲ ଓ ଶକି୍ା ଗଦଗଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କଗଲ। ଗସ ଗହଉଛନ୍ ି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ।
ରକ୍ମାଂସଗର ଆପଣାର ଆ�ମନ ଦ୍ାରା କ’ଣ ସଫଳ ଗହଉଥିବା ବଷିୟ ରୀଶୁ କହଥିିଗଲ? �ୂକ ୪:୧୮-୧୯ 
ପାଠ କରନୁ୍

 ୧. 

 ୨. 

 ୩. 

 ୪. 

 ୫. 

 ୬. 
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ରୀଶୁଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କଠାଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପଥୃିବୀକୁ, ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଏହ ିଜ�ତକୁ ଆସଅିଛ।ି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ / ସ୍ୱ�୍ଯରାଜ୍ୟ ଆସ�ିଲାଣି ଗବାଲି ରୀଶୁ ଗରାହନଙୁ୍କ ଯକଉଁସବୁ ସାକ୍୍ୟ ବଷିୟଗର କହଥିିଗଲ? 
ମାଥିଉ ୧୧:୩-୫ ପାଠ କରନୁ୍

 ୧. 

 ୨. 

 ୩. 

 ୪. 

 ୫. 

 ୬. 

ପୁରାତନ ନୟିମଗର ଗସହଦିନି ସମ୍ନ୍ଗର ଅଗନକ ଭାବବାଣୀ ଅଛ,ି ଗରଉଁଦନି ଅନ୍ମାଗନ ଦୃଷି୍ଲାଭ କରଗିବ, 
ଖଞ୍ଜମାଗନ ଚାଲିଗବ ଓ ବଧିରମାଗନ ଶ୍ବଣ କରଗିବ। ଏହା ଗକବଳ ଆତ୍କି ସସୁ୍ତାକୁ ସଚୂାଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ରାଜ୍ୟ ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସସୁ୍ତାର ବଷିୟ ଗବାଲି ରୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କଗଲ; ଆତ୍କି, ଶାରରିୀକ ଓ ମାନସକି। ସମୂ୍ପର୍୍ଯ ସସୁ୍ତା ଓ 
ଶାନ୍।ି
ବନ୍ୀମାନଙୁ୍କ ମକୁ୍ କରବିାକୁ, ଭଗ୍ାନ୍କରଣମାନଙୁ୍କ ସସୁ୍ କରବିାକୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସଅିଛ ିଗବାଲି ଗଘାଷଣା 
କରବିାକୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ରୀଶଙୁୁ୍କ ଏହ ିମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଜ�ତକୁ (ରାହା ଶୟତାନର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆଧିପତ୍ୟ 
ଓ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିଳାଷର ଅଧିନ) ଗପ୍ରରଣ କଗଲ। ଗରଉଁମାଗନ ରୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ମାଂସର ନଜିସ୍ୱ 
ବଳଦିାନକୁ ବଶି୍ୱାସ କର ିଗ୍ରହଣ କରନ୍,ି ଗସମାଗନ ଅନନ୍କାଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ାର ପାଆନ୍।ି ଗସମାଗନ ମତୁୃ୍ୟର ରାଜ୍ୟରୁ 
ଉଦ୍ାରପ୍ରାପ୍ ଗହାଇ ଜୀବନର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଫରାଇ ଅଣାରାନ୍।ି
ମାଥିଉ ୧୯:୧୩-୧୫ ପାଠ କରନୁ୍ (ମାକ୍ଥ ୧୦:୧୩-୧୬ ଓ �ୂକ ୧୮:୧୫-୧୭ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନୁ୍)।
ରୀଶୁ ପିଲାମାନଙୁ୍କ କଭିଳ ିଦୃଷି୍ଗର ଗଦଖନ୍,ି ତା’ ବଷିୟଗର ଆଗମ୍ଭମାଗନ କ’ଣ ଶଖିଛୁୁ?

ବୟସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକ୍ଯଗର ରୀଶୁ ପିଲାମାନଙୁ୍କ କଭିଳ ିଦୃଷି୍ଗର ଗଦଖନ୍,ି ସମାନ ଭାବଗର ନା ଅସମାନ 
ଭାବଗର?
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ଦଳଗତ ଆଯ�ାଚନା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କ’ଣ ଗବାଲି ଆପଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛନ୍,ି ଗସ ବଷିୟଗର ଦଳ�ତ ଭାବଗର ଆଗଲାଚନା କରନୁ୍। 
ଉର୍ରସବୁ ଗଲଖନୁ୍।

 ୧. 

 ୨. 

 ୩. 

 ୪. 

 ୫. 

 ୬. 

 ୭. 

ରୀଶୁଙ୍କଠାଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶତି ହୁଏ।
ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଏକ ଜ�ତଗର, ରୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା, ତାହାଙ୍କ ଶକି୍ ଓ ଅଧିକାରଗର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ରାଜ୍ୟଗର ଜୀବନରାପନ କରବିାକୁ ଓ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ�ୌରବ ନମିଗନ୍, ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଅଂଶ ଗହବାକୁ 
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମପ୍ଯଣ କରଅିଛନ୍।ି
ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟଗର, ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ିତଗିର, ଉପାସନାଗର, ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର, ଅନ୍ୟ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହଭା�ୀତାଗର 
ସମୟ ଗକ୍ପଣ କର,ି ରୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ବଷିୟସବୁ ପ୍ରାପ୍ ଗହାଇ, ମନ୍ତା ଦ୍ାରା ବନିଷ୍ ଏହ ିଜ�ତଗର ତାହାଙ୍କ 
ବଜିୟର ପୂର୍୍ଯତାଗର ଜୀବନରାପନ କର,ି ତାହାଙ୍କ ମହାନ୍ ଗପ୍ରମର ସାକ୍୍ୟ ଗଦଇ ଓ ଶଷି୍ୟ �ଠନକର,ି ଆଗମ୍ଭମାଗନ 
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କ ଗପ୍ରମକୁ ଗରଗତ ଅଧିକ ଜାଣୁ, ଆଗମ୍ଭମାଗନ ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଗର ଏହ ିପଥୃିବୀଗର ଥାଇ 
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଗର ଜୀବନରାପନ କରୁଅଛୁ।
ଏହ ିଅଧିଗବଶନେରୁି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ନ୍ଗର ଯକଉଁ ଏକ ବଷିୟ ଶଖିିଗଲ?

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରକି, ପ୍ରତୁ୍ୟର୍ର/ପ୍ରାଥ୍ଯନା କ’ଣ?

ପ୍ରାଥ୍ଥନା
ଏଫିସୀୟ ୩:୧୪-୨୧ ଗସଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥ୍ଯନାଗର ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ଆ�ଗର ନତମସ୍କ ହୁଏ। ପରଗମଶ୍ୱର ସ୍ୱ�୍ଯ ଓ 
ପଥୃିବୀର ସମସ୍ ପରବିାରକୁ ପ୍ରକୃତ ନାମ କରଣ କରନ୍।ି ମୁଁ ପରଗମଶ୍ୱରଙ୍କଠାଗର ପ୍ରାଥ୍ଯନା କଗର, ଗରପର ିଗସ ତାହାଙ୍କ 
ସମସ୍ ମହମିା ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆତ୍କିଭାଗବ ଶକି୍ରୁକ୍ ଗହବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଶକି୍ ପ୍ରଦାନ କରଗିବ। ଗସ ପବତି୍ଆତ୍ାଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆନ୍ରକି ପରୁୁଷଗର ଗସହ ିଶକି୍ ପ୍ରଦାନ କରଗିବ। ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ ଗହତୁ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟଗର ଖ୍ୀଷ୍ ବାସ କରନ୍।ି 
ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ଗପ୍ରମଗର ଶକି୍ଶାଳୀ ଗହଉ ଏବଂ ଗପ୍ରମଗର �ଢ଼ ିଉଠୁ। ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ଗପ୍ରମର ମହାନତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରବିା ପାଇଁ 
ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ପରଗମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ୀକୃତ ଗଲାକମାନଙୁ୍କ ବୁଝବିା ଶକି୍ ମିଳୁ। ଗରପର ିତୁଗମ୍ଭ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝ ିପାର ଗର, ଗସହ ି
ଗପ୍ରମ ଗକଗତ ଗଦୈଘ୍ଯ୍ୟ, ଗକଗତ ପ୍ରସ୍, ଗକଗତ ଉଚ୍ଚ ଓ ଗକଗତ �ଭୀର। ରୀଶ ୁଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ଗପ୍ରମ ମନୁଷ୍ୟର ଗପ୍ରମଠାରୁ ଅଧିକ 
ମହାନ୍। କନୁି୍ ମୁଁ ପରଗମଶ୍ୱରଙ୍କଠାଗର ପ୍ରାଥ୍ଯନା କଗର ଗର, ତୁଗମ୍ଭ ଗସହ ିଗପ୍ରମ ବଷିୟଗର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ମ ହୁଅ, 
ଗତଗବ ରାଇ ତୁଗମ୍ଭ ସମସ୍ ପରଗମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରୂ୍୍ଯତାଗର ଭର ିଗହାଇ ରିବ। 
ଆମ୍ଭ ଭିତଗର ପରଗମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗରଉଁ ଶକି୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରଥିାଏ, ତାହା ଆମ୍ଭର ମା�ିବା ବା ଭାବବିାଠାରୁ ରଗଥଷ୍ ଅଧିକ ଏବଂ 
ପରଗମଶ୍ୱର ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କର ିପାରନ୍।ି ମଣ୍ଡଳୀଗର ଓ ଖ୍ୀଷ୍ଙ୍କ ଦ୍ାରା ସଦାସବ୍ଯଦା ତାହାଙ୍କର ମହମିା 
ଗହଉ। ଆଗମନ୍। (ERV)
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