ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ
ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ

ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ

ଯ�ୋହନ 15:1-8 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଯ�ୋହନ 4:32-35 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଯୀଶୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________

ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କରିବା ଓ ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରିବା
ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ କରିବା କାହିଁକି ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆମେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡକ
଼ି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗ କରୁ, ତାହାକୁ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ?
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
କାହାଣୀ / ବର୍ଣ୍ଣନା (ଆଦିପୁସ୍ତକ, ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, �ିତୀୟ ବିବରଣ, ଯିହ�ୋଶୂୟ,
ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଋତ, 1 ଓ 2 ଶାମୁୟେଲ, 1 ଓ 2 ରାଜାବଳୀ, 1 ଓ 2 ବଂଶାବଳୀ, ଏଜ୍ରା, ନିହମ
ି ିୟା, ଏଷ୍ଟର, ଯୂନସ, ଓ
ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରେରିତ); ସ୍ତୋତ୍ର / ସଙ୍ଗୀତ / କବିତା (ଗୀତସଂହିତା, ପରମଗୀତ, ବିଳାପ); ଜ୍ଞାନ / ହିତ�ୋପଦେଶ (ଆୟୁ ବ,
ହିତ�ୋପଦେଶ, ଉପଦେଶକ); ପତ୍ର / ପତ୍ରାବଳୀ (ର�ୋମୀୟ, 1 କରିନ୍ଥୀୟ, 2 କରିନ୍ଥୀୟ, ଗାଲାତୀୟ, ଏଫି ସୀୟ,
ଫି ଲିପ୍ପୀୟ, କଲସୀୟ, 1 ଥେସଲନୀକୀୟ, 2 ଥେସଲନୀକୀୟ, 1 ତୀମଥି, 2 ତୀମଥି, ତିତସ, ଫି ଲିମ�ୋନ, (ସମ୍ଭବତଃ
ଏବ୍ରୀ), ଯାକୁ ବ, 1 ପିତର, 2 ପିତର, 1 ଯ�ୋହନ, 2 ଯ�ୋହନ ଓ 3 ଯ�ୋହନ ଓ ଯିହୁଦା; । ଭାବବାଣୀ (ଯିଶାଇୟ,
ଯିରମ
ି ିୟ, ଯିହଜ
ି କ
ି ଲ, ଦାନିୟେଲ, ହ�ୋଶେୟ, ଯ�ୋୟେଲ, ଆମ�ୋଷ, ଓବଦିୟ, ଯୂନସ, ମୀଖା, ନାହୂ ମ, ହବକୂ କ,
ସିଫନୀୟ, ହାଗୟ, ଜିଖରିୟ, ମଲାଖୀ); ସୁସମାଚାର (ମାଥିଉ, ମାର୍କ, ଲୂ କ ଓ ଯ�ୋହନ); କିମବା୍ ଅନ୍ତିମ ସମୟ /
ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ସମୟ (ଦାନିୟେଲ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ) ।
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
www.jesuslovestheworld.info

1

କେଉଁ ଛଅଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଟେ ?
1. ________________________________ 2. __________________________________
3. ________________________________ 4. __________________________________
5. ________________________________ 6. __________________________________

ଦଳଗତ ଅଭ୍ୟାସ
ମାଥିଉ 7:15-23 ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ? _________________________
_______________________________________________________________________
କିଏ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି ? __________________________________________________________
ସେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ? (ମାଥିଉ 5:1 ପଢ଼ନ୍ତୁ ) __________________________________
ସେ କାହା ବିଷୟରେ କହୁ ଛନ୍ତି ? ____________________________________________________
ଲ�ୋକମାନେ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ବିନମ
ି ୟ କରନ୍ତି ? ___________________________________________
ଲେଖାର ଶ�ୈଳୀ କିପରି ଅଟେ ? ___________________________________________________
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ, ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ, ନୂ ତନ ନିୟମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଏହା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥିଲା ? _____________________________________________________
ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ?____________________________________________________
ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________

ସାରାଂଶ
ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମନରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ?
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
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ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ
�ିତୀୟ ଅଧିବେଶନ

ଲେଖନୀ ଶ�ୈଳୀ

କାହାଣୀ/ବର୍ଣ୍ଣନା/ନୀତିଗଳ୍ପ
(ଆଦିପୁସ୍ତକ, ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, �ିତୀୟ ବିବରଣ, ଯିହ�ୋଶୂୟ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ,
ରୂତର ବିବରଣ, ପ୍ରଥମ ଶାମୁୟେଲ, �ିତୀୟ ଶାମୁୟେଲ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ, �ିତୀୟ ରାଜାବଳୀ, ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ,
�ିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ, ଏଜ୍ରା, ନିହମ
ି ିୟା, ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ, ଯୂନସ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରେରିତ) ।
ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡକ
଼ି ର ଶ�ୈଳୀ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଈ�ର ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ସେହି ସମୟର ଲ�ୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମାନ ପ୍ରକାର ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ
ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଈ�ର ଆପଣା କାହାଣୀ କହୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଓ ଜଗତ ଆରମ୍ଭ
ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ।
ବାଇବଲରେ କାହାଣୀ/ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ତିନ�ୋଟ ି ସ୍ତର କ’ଣ କ’ଣ ଅଟେ ?
1. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଦିପୁସ୍ତକ 1:1-2:3 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହି ପଦଗୁଡ଼କ
ି ରେ କେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ? ____________________
_______________________________________________________________________
କିଏ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି ? __________________________________________________________
ଲ�ୋକମାନେ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ବିନମ
ି ୟ କରନ୍ତି ? __________________________________________
ଲେଖାର ଶ�ୈଳୀ କିପରି ଅଟେ ? ___________________________________________________
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ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଦିପୁସ୍ତକ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଏହା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥଲା ? _____________________________________________________
ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଥଲା ? ___________________________________________________
ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଦିପୁସ୍ତକ 1:26 ଓ ଆଦିପୁସ୍ତକ 3:22 ଓ ଆଦିପୁସ୍ତକ 11:7 ଓ ଯିଶାଇୟ 6:8 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ।
ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ଚାରିଟ ି ପଦରେ ଈ�ର ଆପଣାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ?
_______________________________________________________________________
ଈ�ର ଆମ ପ୍ରତି କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚ୍ଭାହୁ ଁଅଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ? ________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଦିପୁସ୍ତକ 1:6-28, ଆଦିପୁସ୍ତକ 2:8-9 ଓ ଆଦିପୁସ୍ତକ 2:15 ପଦରେ ମନୁ ଷ୍ୟ ସହିତ ଈ�ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଆଦିପୁସ୍ତକ 3:22-24 ପଦରେ ମନୁ ଷ୍ୟ ସହିତ ଈ�ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଆଦିପୁସ୍ତକ 11:1-8 ପଦରେ ମନୁ ଷ୍ୟ ସହିତ ଈ�ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଯିଶାଇୟ 6:8-10 ପଦରେ ମନୁ ଷ୍ୟ ସହିତ ଈ�ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
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ଯ�ୋହନ 1:1-14 ଓ 1 ଯ�ୋହନ 1:1-4 ଓ ମାଥିଉ 28:19 ଓ 1 ଯ�ୋହନ 5:6-7 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ।
ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଦିପୁସ୍ତକ 1:1-2:3 ପଦକୁ ଫେରିଯିବା । ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
କେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛ ି ? __________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ______________________________________________
ଦଳଗତ କର୍ମଶାଳା
ଦଳ 1: ଦୁ ଇଟି ବୃ କ୍ଷର କାହାଣୀ – ଆଦିପୁସ୍ତକ 2:3-24 । ଦଳ 2: ମନୁ ଷ୍ୟର ପତନ କାହାଣୀ – ଆଦିପୁସ୍ତକ 3:1-24 ।
ଦଳ 3: ବାବିଲଗଡ଼ର କାହାଣୀ – ଆଦିପୁସ୍ତକ 11:1-9 । ଦଳ 4: ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଆ�ାନର କାହାଣୀ – ଆଦିପୁସ୍ତକ 12:19 । ଦଳ 5: ଅବ୍ରାହାମ ଓ ଇସ୍ହାକଙ୍କ କାହାଣୀ – ଆଦିପୁସ୍ତକ 22:1-18 ।
ଏହି ପଦଗୁଡ଼କ
ି ରେ କେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ? __________________________________________
_______________________________________________________________________
କିଏ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି ? __________________________________________________________
ଲ�ୋକମାନେ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ବିନମ
ି ୟ କରନ୍ତି ? ___________________________________________
ଲେଖାର ଶ�ୈଳୀ କିପରି ଅଟେ ? ___________________________________________________
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଦିପୁସ୍ତକ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଏହା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥଲା ? _____________________________________________________
ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ? ____________________________________________________
ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଥଲା ? ___________________________________________________
www.jesuslovestheworld.info

3

ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଗ�ୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ? _____________________
କେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛ ି ? __________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ସ୍ତୋତ୍ର/ସଙ୍ଗୀତ/କବିତା ।
(ଗୀତସଂହିତା, ପରମଗୀତ, ବିଳାପ) ।

ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କ
ି ର ଶ�ୈଳୀ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଏହା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତଥା ଏଥିରେ ମନୁ ଷ୍ୟର ଆବେଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି । 8 ପ୍ରକାରର ସ୍ତୋତ୍ର/ସଙ୍ଗୀତ/କବିତା କ’ଣ ଅଟେ ?
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________
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ଗୀତସଂହିତା 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହା କିପ୍ରକାର ସ୍ତୋତ୍ର ଅଟେ ? ________________________________
ଗୀତସଂହିତା 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହା କିପ୍ରକାର ସ୍ତୋତ୍ର ଅଟେ ? _______________________________
ଗୀତସଂହିତା 23 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହା କିପ୍ରକାର ସ୍ତୋତ୍ର ଅଟେ ? _______________________________
ଗୀତସଂହିତା 47 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହା କିପ୍ରକାର ସ୍ତୋତ୍ର ଅଟେ ? _______________________________
ଗୀତସଂହିତା 67 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହା କିପ୍ରକାର ସ୍ତୋତ୍ର ଅଟେ ? _______________________________
ଗୀତସଂହିତା 49 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହା କିପ୍ରକାର ସ୍ତୋତ୍ର ଅଟେ ? _______________________________
ଗୀତସଂହିତା 78 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହା କିପ୍ରକାର ସ୍ତୋତ୍ର ଅଟେ ? _______________________________
ଗୀତସଂହିତା 100 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହା କିପ୍ରକାର ସ୍ତୋତ୍ର ଅଟେ ? ______________________________
ଗୀତସଂହିତା 1 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ।
ଏହି ପଦଗୁଡ଼କ
ି ରେ କେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ? __________________________________________
_______________________________________________________________________
କିଏ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି ? __________________________________________________________
ସେ କାହା ବିଷୟରେ କହୁ ଛନ୍ତି ? ____________________________________________________
ଲ�ୋକମାନେ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ବିନମ
ି ୟ କରନ୍ତି ? ___________________________________________
ଲେଖାର ଶ�ୈଳୀ କିପରି ଅଟେ ? ___________________________________________________
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୀତସଂହିତା ପୁସ୍ତକ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଏହା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥଲା ? _____________________________________________________
ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଗ�ୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ? ____________________
_______________________________________________________________________
ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ
ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ

ଲେଖନୀ ଶ�ୈଳୀ
ଜ୍ଞାନ

(ଆୟୁ ବ, ହିତ�ୋପଦେଶ, ଉପଦେଶକ) ।
ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କ
ି ର ଶ�ୈଳୀ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ହିତ�ୋପଦେଶ 8:22-31 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହି ପଦଗୁଡ଼କ
ି ରେ କେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ? _________________
_______________________________________________________________________
କିଏ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି ? ହିତ�ୋପଦେଶ 1:1 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ______________________________________
ଲ�ୋକମାନେ କିପରି କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ? ________________________________________
ଲେଖାର ଶ�ୈଳୀ କିପରି ଅଟେ ? ___________________________________________________
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ, ହିତ�ୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ? ହିତ�ୋପଦେଶ 8:12-22 ପଦ ଓ
ହିତ�ୋପଦେଶ 1:1-7 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ __________________________________________________
ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ? _____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଏହା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥଲା ? _____________________________________________________
ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଥଲା ? ___________________________________________________
ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ? ____________________________________________________
ଏହିସବୁ ପଦରୁ ଆମେ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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କେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଆଜିମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛ ି ? __________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ______________________________________________
_______________________________________________________________________
ଭାବବାଣୀ / ଭାବବାଦୀଗଣ
(ଯିଶାଇୟ, ଯିରମ
ି ିୟ, ଯିହଜ
ି କ
ି ଲ, ଦାନିୟେଲ, ହ�ୋଶେୟ, ଯ�ୋୟେଲ୍, ଆମ�ୋଷ, ଓବଦିୟ, ଯୂନସ, ମୀଖା, ନାହୂ ମ,
ହବକୂ କ୍କ, ସିଫନୀୟ, ହାଗୟ, ଜିଖରିୟ, ମଲାଖି) ।
ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କ
ି ର ଶ�ୈଳୀ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କ’ଣ ଅଟେ ? ____________________________________________
_______________________________________________________________________
ଭାବବାଦୀଗଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅବଧି ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ? ____________________________________
ଭାବବାଣୀ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଗୁରୁ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ଯୀଶୁ ଇସ୍ରାୟେଲର ମିଶନ୍ ଓ ଭାଗ୍ୟକୁ
ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ।
ଯିଶାଇୟ 49:1-13 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହି ପଦଗୁଡ଼କ
ି ରେ କେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ? ____________________
ଦାସ କିଏ ଅଟନ୍ତି ? ___________________________________________________________
କିଏ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି ? __________________________________________________________
ଲ�ୋକମାନେ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ବିନମ
ି ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ? _______________________________________
ଲେଖାର ଶ�ୈଳୀ କିପରି ଅଟେ ? ___________________________________________________
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯିଶାଇୟ ପୁସ୍ତକର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ? ଯିଶାଇୟ 1:1 ପଦ, ଯିଶାଇୟ 6:8-13 ପଦ ଓ
ଯିଶାଇୟ 42:1-9, ଯିଶାଇୟ 48-49, ଓ ଯିଶାଇୟ 53 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ । __________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ଯିଶାଇୟ 49 ଓ ବିଶେଷ ରୂପେ ଏହାର 6 ପଦକୁ ଫେରିଯିବା ।
ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ?
ଆଦିପୁସ୍ତକ 12:1-3 ଓ ଆଦିପୁସ୍ତକ 22:18 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଦାସ କାହାର ଆ�ାନକୁ ସମ୍ପାଦନ କରେ ? __________
ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 19:5-6 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଦାସ କାହାର ଆ�ାନକୁ ସମ୍ପାଦନ କରେ ? _______________________
ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଈ�ରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ �ାରା
ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଅଛି । ପ୍ରେରିତ 13:47 ଓ ପ୍ରେରିତ 26:22-23 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ।
ଯୀଶୁ ଇସ୍ରାୟେଲର ମିଶନ୍ ଓ ଇସ୍ରାୟେଲର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତି । ଯୀଶୁ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମିଶନ୍ ଓ
ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତି ।
ଏହା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥଲା ? _____________________________________________________
ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଥଲା ? ___________________________________________________
ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଏହିସବୁ ପଦରୁ ଆମେ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
କେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛ ି ? __________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ______________________________________________

ଯୀଶୁ ଇସ୍ରାୟେଲର ମିଶନ ଓ ଇସ୍ରାୟେଲର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତି ।
ଯିଶାଇୟ 11:1-9 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହି ପଦଗୁଡ଼କ
ି ରେ କେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ? _____________________
ଗଣ୍ଡି କିଏ ଅଟନ୍ତି ଓ ଶାଖା କିଏ ଅଟନ୍ତି ? _______________________________________________
କିଏ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି ? __________________________________________________________
ଲ�ୋକମାନେ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ବିନମ
ି ୟ କରନ୍ତି ? ____________________________________________
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ଲେଖାର ଶ�ୈଳୀ କିପରି ଅଟେ ? ___________________________________________________
ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କ’ଣ ଅଟେ ? ____________________________________________
_______________________________________________________________________
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯିଶାଇୟ ପୁସ୍ତକର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ? ଯିଶାଇୟ 10 ____________________
_______________________________________________________________________
ଯିଶାଇୟ 12 ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ? _____________________________
_______________________________________________________________________
ଏହା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥଲା ? _____________________________________________________
ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଥଲା ? ଯିଶାଇୟ 1:1, 2 ରାଜାବଳୀ 15:32-37 ଓ 2 ରାଜାବଳୀ 16:2-6 ପାଠ କରନ୍ତୁ ।
_______________________________________________________________________
ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଏହିସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମେ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
କେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛ ି ? __________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ
ଚତୁ ର୍ଥ ଅଧିବେଶନ

ଲେଖନୀ ଶ�ୈଳୀ
ସୁସମାଚାର

(ମାଥିଉ, ମାର୍କ, ଲୂ କ ଓ ଯ�ୋହନ) ।
ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କ
ି ର ଶ�ୈଳୀ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସମାଚାରରେ କିଛ ି ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଅଛି ? _______________________________________
_______________________________________________________________________
ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେତୁ ଅନେକ ଲ�ୋକ ବି�ାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ।
ମାଥିଉ 1:1 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଦାଉଦ ଓ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କଠାରୁ ଲେଖିବାକୁ ମାଥିଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ�ୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ମାଥିଉ 4:5 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ପବିତ୍ର ନଗର କ’ଣ, ତାହା ମାଥିଉ କହନ୍ତି ନାହିଁ ବ�ୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ?
_______________________________________________________________________
ମାଥିଉପୁସ୍ତକର କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯିହୁଦୀୟ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ଅନୁ ଯାୟୀ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ମାଥିଉଙ୍କ �ାରା ପ୍ରକାଶିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚିତ୍ରଣର ସାରାଂଶ ଓ ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃ ତ ଉପାଧିଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କ’ଣ ଅଟେ ?________
_______________________________________________________________________
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ମାର୍କ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେତୁ ଏହା ଅଣଯିହୁଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ବ�ୋଲି ଅନେକ ଲ�ୋକ ବି�ାସ କରନ୍ତି ।
ମାର୍କ 1:1-8 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକୁ ମାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ମାର୍କ 7:2-4 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଯିହୁଦୀ ପ୍ରଥାକୁ ମାର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ବ�ୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ମାଥିଉ 24:3 ଓ ଲୂକ 21:7 ପଦ ସହିତ ତୁ ଳନା କରି ମାର୍କ 13:3 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏଥିରେ କି କି ଭିନ୍ନତା ରହିଛ ି ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ମାର୍କଙ୍କ �ାରା ପ୍ରକାଶିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚିତ୍ରଣର ସାରାଂଶ ଓ ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃ ତ ଉପାଧିଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କ’ଣ ଅଟେ ?_________
_______________________________________________________________________
ଲୂ କ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେତୁ ଏହା ଅଣଯିହୁଦୀ ଓ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବ�ୋଲି ଅନେକ ଲ�ୋକ ବି�ାସ
କରନ୍ତି । ଲୂ କ �ୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ ବିବରଣୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।
_______________________________________________________________________
ଲୂକ 1:1-4 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଆମେ ଏହି ପଦରୁ ଲୂ କଙ୍କ �ାରା ଏହି ସୁସମାଚାର ଲେଖାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଥିୟଫି ଲସଙ୍କ
ବିଷୟରେ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ?
_______________________________________________________________________
ଲୂ କଙ୍କ �ାରା ପ୍ରକାଶିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚିତ୍ରଣର ସାରାଂଶ ଓ ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃ ତ ଉପାଧିଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କ’ଣ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଯ�ୋହନ 20:31 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଯ�ୋହନ କାହିଁକି ଯ�ୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖିଛନ୍ତି ? _________________
_______________________________________________________________________
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ଯ�ୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ହେଉଛି, ଈ�ର ରୂପେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପସ୍ଥାପନା, ଯିଏ ରକ୍ତମାଂସ ଶରୀର ଧାରଣ
କଲେ । ଯ�ୋହନ ସଠିକ ବି�ାସ ବିଷୟରେ ମନ�ୋଯ�ୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁ ଓ ପିତା କିଏ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଯ�ୋହନ 1:1-2 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ବାକ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି ? ________________________________________
ଯ�ୋହନ 1:1 ସହିତ ଆଦିପୁସ୍ତକ 1:1 ପଦକୁ ତୁ ଳନା କରନ୍ତୁ । ଏହି ଦୁ ଇ ପଦରେ କେଉଁ ସମାନତା ରହିଛ ି ? ________
_______________________________________________________________________

ପରମେ�ର ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀମାନ _____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
‘…ଆଉ ବାକ୍ୟ ଈ�ରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ।’ ଏହି ଉକ୍ତି ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ?
_______________________________________________________________________
ଯ�ୋହନ 1:14 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । କିଏ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ? ____________________________________
ଅ�ିତୀୟ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀମାନ _______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଯ�ୋହନ 8:48-59 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଯୀଶୁ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ? _________________________
ପୁଣି ଥରେ 58 ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 3:14 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ପରମେ�ର ସେ କିଏ ବ�ୋଲି କହୁ ଅଛନ୍ତି ? _________
ଯ�ୋହନ 8:59 ପଦରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବ�ୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ?
ଲେବୀୟ 24:16 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ।
_______________________________________________________________________
ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ସୁସମାଚାରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁ ଉପାସନା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ପାପକ୍ଷମା କଲେ, ଯେଉଁ ଦୁ ଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଈ�ର
ହିଁ କରିପାରନ୍ତି । ଯ�ୋହନ ସଠିକ ବି�ାସ କରିବା ବିଷୟରେ ମନ�ୋଯ�ୋଗୀ ଅଟନ୍ତି … ଯୀଶୁ ଯେ ଈ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାହା
ବି�ାସ କରିବା । ଈ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି : ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆତ୍ମାରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସର ସେହି ସମୟରେ ଈ�ର ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ବିଶଷ୍ଟ
ି ହେଲେ, ଯେପରି ସେ
ଆମର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସର ବଳୀ ହ�ୋଇପାରିବେ । ଈ�ରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପିତା ତଥା
ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ।
ଯ�ୋହନଙ୍କ �ାରା ପ୍ରକାଶିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚିତ୍ରଣର ସାରାଂଶ ଓ ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃ ତ ଉପାଧିଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କ’ଣ ଅଟେ ?___
_______________________________________________________________________
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସମାଚାର ଈ�ରଙ୍କ କାହାଣୀ ଓ ଯ�ୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ । ସାମଗ୍ରିକରୂପେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବରେ
ଲୂ କଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ରାଜା – ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମାଥିଉଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଓ ମସୀହ ଭାବରେ ମାର୍କଙ୍କର ଚିତ୍ରଣ
ଓ ଯ�ୋହନଙ୍କ ଚିତ୍ରଣରୁ ଆମେ ଈ�ର କିଏ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ କ’ଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଥାଉ ।
ଏହା ଜାଣିବା କାହିଁକି ଗୁରୁ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ଓ ସୁସମାଚାର ଲେଖାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ଓ ଏହାର ଅଭିପ୍ରେତ ପାଠକ କିଏ ?
_______________________________________________________________________
ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ �ର୍ଗ ରାଜ୍ୟ
ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କ’ଣ ? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସମାଚାରରେ (ପରମେ�ରଙ୍କ) ରାଜ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ପଦ
ମାଥିଉ 3:2 ଓ ମାଥିଉ 4:17 ପଢ଼ନ୍ତୁ । ________________________________________ ଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ?
ମାର୍କ 1:14-15 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । _____________________________________________ ଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ?
ଲୂକ 4:43 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ________________________________________________ ଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ?
ଯ�ୋହନ 3:3-6 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । _____________________________________________ ଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ?
ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ �ର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କ’ଣ ସମାନ ଅଟେ ? _____________________________________
ଲୂକ 4:18-19 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଲ�ୋକମାନେ କିଏ ? ________________________________________
ଲ�ୋକମାନେ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ବିନମ
ି ୟ କରନ୍ତି ? __________________________________________
ଲେଖାର ଶ�ୈଳୀ କିପରି ଅଟେ ? ___________________________________________________
ସୁସମାଚାରଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମାଥିଉ 11:3-5 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ମନେରଖନ୍ତୁ , ଯ�ୋହନ ଡୁବକ କହିଥିଲେ,
ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, �ର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ । ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
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ପୃଥିବୀରେ ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ/�ର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆସିଥିବା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା କହି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ ?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଏହା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥିଲା ? _____________________________________________________
ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ? ___________________________________________________
ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ? ____________________________________________________
ଏହି ପାଠ୍ୟାଂଶରୁ ଆମେ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଗ�ୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ? ______________
_______________________________________________________________________
ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ______________________________________________
କେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଆଜିମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛ ି ? __________________________________________
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ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ
ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ

ଲେଖନୀ ଶ�ୈଳୀ
ପତ୍ର / ପତ୍ରାବଳୀ

(ର�ୋମୀୟ, 1 କରିନ୍ଥୀୟ, 2 କରିନ୍ଥୀୟ, ଗାଲାତୀୟ, ଏଫି ସୀୟ, ଫି ଲିପ୍ପୀୟ, କଲସୀୟ, 1 ଥେସଲନୀକୀୟ, 2
ଥେସଲନୀକୀୟ, 1 ତୀମଥି, 2 ତୀମଥି, ତିତସ, ଫି ଲିମ�ୋନ, (ସମ୍ଭବତଃ ଏବ୍ରୀ), ଯାକୁ ବ, 1 ପିତର, 2 ପିତର, 1
ଯ�ୋହନ, 2 ଯ�ୋହନ, ଓ 3 ଯ�ୋହନ ଓ ଯିହୁଦା ।)
ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କ
ି ର ଶ�ୈଳୀ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ’ଣ ଅଟେ ?
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ପତ୍ରଗୁଡ଼କ
ି ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଗୁରୁ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ? _________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଏଫି ସୀୟ 5:21-33 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ।
ଏଥିରେ କେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ? ________________________________________________
ଲ�ୋକମାନେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ? __________________________________________
ଆମେ ଏଫି ସର ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କ’ଣ ଜାଣୁ ?
ପ୍ରେରିତ 18:18-21 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ __________________________________________________
ପ୍ରେରିତ 19:5-10 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ___________________________________________________
ପ୍ରେରିତ 19:18-20 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ __________________________________________________
ପ୍ରେରିତ 19:26-28 ଓ 19:35-36 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ________________________________________
ପ୍ରେରିତ 20:28-30 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ __________________________________________________
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ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:1-7 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ _________________________________________________
ଏଫି ସୀୟ ପତ୍ରର ଲେଖନୀ ଶ�ୈଳୀ କିପରି ଅଟେ ? _________________________________________
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଫି ସୀୟ ପୁସ୍ତକର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ? ଏଫି ସୀୟ 1:9-10 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ
_______________________________________________________________________
ନୂ ତନ ନିୟମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ? ମନେରଖନ୍ତୁ , ଈ�ର ଆପଣାକୁ ଓ
ଆପଣା ଯ�ୋଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ।
ଆଦିପୁସ୍ତକ 2:19-20 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଈ�ର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ନା ଅସମାନ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ?
ଆଦିପୁସ୍ତକ 3:16-17 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ପତନ ପରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମାନ ନା ଅସମାନ ହ�ୋଇରହିଲେ ?
ଆଦିପୁସ୍ତକ 4:7 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଭିଳାଷର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ________________________
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ� କରିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? _______________________________________
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? _______________________________________
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? _____________________________________________
ଏଫି ସୀୟ 5:21-33 ପଦକୁ ଫେରିଯିବା । ଏହା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥିଲା ? ___________________________
ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଥଲା ? ___________________________________________________
ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମେ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଗ�ୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ? _______________
ସେହି ସମୟର ସଂସ୍କୃତ ି ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ନିର୍ଦଷ୍ଟ
୍ଧି ଅଟେ ଓ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
କେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛ ି ? __________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ______________________________________________
1 ତୀମଥି 2:8-14 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ।
ସେହି ସମୟର ସଂସ୍କୃତରି େ ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବ�ୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନ ଥିଲା ।
11 ପଦରେ ପାଉଲ ତୀମଥିଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ? _________________________________
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ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ବ�ୋଲି ପାଉଲ କେଉଁ ମନ�ୋବୃ ତ୍ରତି େ କହୁ ଛନ୍ତି ? ______________________
12 ପଦରେ ପାଉଲ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅନୁ ମତି ଦେବେ ନାହିଁ ବ�ୋଲି କହନ୍ତି ? __________________________
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ________________________________________
ମନେପକାନ୍ତୁ ଯେ ଏଫି ସର ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପାଉଲଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, 14 ପଦରେ
ପାଉଲ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ଓ ମନୁ ଷ୍ୟର ପତନକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ?
_______________________________________________________________________
ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମେ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଗ�ୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ? _______________
ସେହି ସମୟର ସଂସ୍କୃତ ି ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ନିର୍ଦଷ୍ଟ
୍ଧି ଅଟେ ଓ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
କେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛ ି ? __________________________________________
_______________________________________________________________________
ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ______________________________________________
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ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ
ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ

ଲେଖନୀ ଶ�ୈଳୀ
ଅନ୍ତିମ ସମୟ / ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ
(ଦାନିୟେଲ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ) ।
ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କ
ି ର ଶ�ୈଳୀ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ’ଣ ଅଟେ ?
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିଷୟ ଲେଖନୀର ଅର୍ଥ କରିବାରେ କେଉଁସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛ ି ?
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇଁ ଆମେ ଦାନିୟେଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଦାନିୟେଲ 7:9-14 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ।
ଏଥିରେ କେଉଁ ଲ�ୋକମାନ ଅଛନ୍ତି ? _________________________________________________
ଲ�ୋକମାନେ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ବିନମ
ି ୟ କରନ୍ତି ? ____________________________________________
ଲେଖାର ଶ�ୈଳୀ କିପରି ଅଟେ ? ___________________________________________________
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦାନିୟେଲ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ?
ମନେରଖନ୍ତୁ , ଈ�ର ଆପଣାକୁ ଓ ଆପଣା ଯ�ୋଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ____________________
ଦାନିୟେଲ 7:10 ଓ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20:11-12 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଉଭୟ ପଦରେ କେଉଁ ବିଷୟ ସମାନ ଅଟେ ?
_______________________________________________________________________
ଦାନିୟେଲ 7:13 ଓ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:7 (ମାଥିଉ 24:30) ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମେଘମାଳାରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ?
_______________________________________________________________________
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ଦାନିୟେଲ 7:14 ଓ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5:8-14 ଓ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17:14 ଓ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19:16 ପଦ ପଢ଼ନ୍ ।
ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ ଅଟନ୍ତି ? ___________________________________________________
ଦାନିୟେଲ 7:17-18، 7:21-22, 7:25-28, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:26-27 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ରାଜାଙ୍କ �ାରା କାହାକୁ
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ?
_______________________________________________________________________
ଦାନିୟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାବବାଣୀ କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥିଲା ? _____________________________________
ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାବବାଣୀ କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥିଲା ? ______________________________________
ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ? ଏହାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ? ___________________________
ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ? ____________________________________________________
ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମେ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଗ�ୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ? _______________
କେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛ ି ? __________________________________________
ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ? ______________________________________________

ଲେଖନୀ ଶ�ୈଳୀ
ବକ୍ତବ୍ୟ ଶ�ୈଳୀ
ଅଭିପ୍ରେତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାଇବଲରେ ବ୍ୟବହୃ ତ କିଛ ି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶ�ୈଳୀର ତାଲିକା
କରନ୍ତୁ ।
1: ______________________________________________________ ଉଦାହରଣ: ଲୂକ 10:3
2: __________________________________________________ ଉଦାହରଣ: ଲୂକ 19:11-27
3: __________________________________________________ ଉଦାହରଣ: ଯିଶାଇୟ 40:11
4: ___________________________________________________ ଉଦାହରଣ: ଲୂକ 5:31-32
5: ________________________________________________ ଉଦାହରଣ: ଏଫି ସୀୟ 6:10-17
6: _______________________________________________ ଉଦାହରଣ: ଗଣନାପୁସ୍ତକ 21:4-9
(ଯଷ୍ଟି ଉପରକୁ ଉଠାଇବା) ଓ ଯ�ୋହନ 3:14-15 (କ୍ରୁ ଶ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା) । ଅବ୍ରହାମ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା
ଘଟଣା ଈ�ର ଯୀଶୁଙ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ଅଟେ ।
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