
BSG ଲିଡର୍ସ ମାନୁଆଲ୍ | 

BSG ନେତାଙ୍କ ଗାଇଡ୍ BSG (ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେ ନଗାଷ୍ଠୀ) ର ନେତାମାେଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ େନିଦେଶ ନେବା ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ, 
ବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ ନସମାେଙ୍କ ନେଟୱାକେନର ଶିଷ୍ୟ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବନର | ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେଗୁଡକି ବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ କିପରି ନେୈେନ୍ଦେି ଶାନ୍ତ 
ରହବିା ଏବଂ ନସମାେଙ୍କ ବଶି୍ଵାସନର ବଢବିା ଶିଖିବାନର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଦିଷ୍ଟ | ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେ ନଗାଷ୍ଠୀକୁ ଆନଗଇ ନେବା ପାଇଁ  
ନକୌଣସି ସଠିକ କିମବା ଭୁଲ ଉପାୟ ୋହିଁ, ଏହ ିପୁସ୍ତକଟ ିନହଉଛ ିଏକ ମାଗେେଶିକା ଭାବନର କାଯ୍େୟ କରିବା | ତୁମ ଅଞ୍ଚଳନର BSG 

(ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେ ନଗାଷ୍ଠୀ) କିପରି କାଯ୍େୟକାରୀ କରାଯି୍ବ ନସ େଗିନର ମାଗେେଶେେ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ନେଖିବା ପାଇଁ ଆନମ ଆପଣଙୁ୍କ 
ଉତ୍ସାହତି କରୁଛୁ | 

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ  

BSG (ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେ ନଗାଷ୍ଠୀ) ର ଉନଦଶୟ ନହଉଛ ିଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନଲାକମାେଙୁ୍କ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟର ବୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟୟେନର ଭଲ ଭାବନର 
ସଜାଇବା ଯ୍ାହା େବାରା ନସମାନେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ନସମାେଙ୍କର ବୟକ୍ତିଗତ େବିଡିତା ବୃଦି୍ଧ ପାଇନବ ଏବଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅେୁଯ୍ାୟୀ 
ନସମାେଙ୍କ ବଶି୍ଵାସ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନବ | 

BSG ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 

ଚାଦ୍ଦରାଟ ିମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ଦେଉଛ:ି 

1. ପରଦ୍ଦମଶ୍ଵରଙ୍କ ର୍େତି ଘନଷି୍ଠତା  
BSG ପରନମଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକେକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇଥାଏ, ଆମର 
ଅସି୍ତତ୍ୱର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉନଦଶୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍େେର ଚାବ ି|  

2. ଇନ୍ଦ୍ରୟିାତ୍ମକ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ  
ବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ BSG ସାମଗ୍ରୀର ବୟବହାର ମାଧ୍ୟମନର ଇନ୍ଦ୍ରୟିାତ୍ମକ 
ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେ ଶିକ୍ଷା େଆିଯ୍ାଏ ଯ୍ାହା ବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ ତାଲିମ 
ନେଇଥାଏ ।  
ପଯ୍େୟନବକ୍ଷଣ (ବାଇବଲ କ’ଣ କହଥିାଏ?)  

ବୟାଖ୍ୟା (ଏହାର ଅଥେ କ’ଣ?)  

ପ୍ରନୟାଗ (ଆଜ ିନମା ଜୀବେ ପାଇଁ ଏହାର ଅଥେ କ’ଣ? )  

3. ଆନ୍ତରିକନରି୍ସରଶ୍ୀଳତା  
BSG ନଗାଟଏି ମୁଣ୍ଡ ଯ୍ୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀେନର ନଗାଟଏି 
ଶରୀର ଭାବନର କାଯ୍େୟ କରିବାର ମହର୍୍ତ୍ ଶିଖ୍ାଏ, ଏବଂ ତାହା 
ନେୈେେେି ଜୀବେନର କିପରି ନେଖ୍ାଯ୍ାଏ |  

4. ର୍ୁର୍ମାଚାର  
ବଶିବାସୀମାନେ ଅବଶି୍ଵାସୀମାେଙ୍କ ସହତି ନସମାେଙ୍କର 
ଅଧ୍ୟୟେରୁ ଯ୍ାହା ଶିଖ୍ନ୍ତ ିତାହା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଉତ୍ସାହତି ହୁଅନ୍ତ ିଏବଂ ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କାଯ୍େୟନର କିପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର 
କରାଯ୍ାଏ ତାହା ଶିଖ୍ାଯ୍ାଏ | 



କୁଶର ଚତି୍ର 4 ଟ ିBSG ଉନଦଶୟକୁ ବର୍ଣ୍େୋ କନର, ଏହାର ଲକ୍ଷୟ ନହଉଛ ିବଶି୍ଵାସୀମାେଙୁ୍କ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅେୁଯ୍ାୟୀ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଶିଖ୍ାଇବା | 

ଚାନରାଟ ିଉନଦଶୟ ସବୁ ପରସ୍ପର ସହତି ସଂଯୁ୍କ୍ତ ଏବଂ ଆମର ନେୈେେେି ଜୀବେନର ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ ନହବା ଆବଶୟକ | େୁଇଟ ିଭୂଲମବ ଉନଦଶୟ, 

ପରନମଶ୍ଵର ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଏବଂ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେ, ମୂଳ ଏବଂ ପରନମଶ୍ଵର ସହ ଜଡତି | େୁଇଟ ିଭୂସମାନ୍ତର ଉନଦଶୟ,  

ଅନ୍ତରିକା େଭିେରଶୀଳତା ଏବଂ ସୁସମାଚାର, ଏହ ିେୁଇଟରି ଏକ ପ୍ରାକୃତକି କାଯ୍େୟ |ଭୂଲମବ ଉନଦଶୟ ଏବଂ ଅେୟମାେଙ୍କ ସହତି ଜଡତି | 

ସମସ୍ତ ଚାନରାଟ ିଉନଦଶୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ-ନକନ୍ଦ୍ରତି | ନସ ଚାନରାଟ ିଉନଦଶୟର ଚାବ;ି ନସମାନେ ତାଙ୍କ ବୟତୀତ ହୃେୟଙ୍ଗମ କରିପାରିନବ ୋହିଁ | 

 

ଚାଦ୍ଦରାଟ ିଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜରୁରୀ | ଆପଣ ବନିା ଦ୍ଦକଉଁଟ ିକରିପାରିଦ୍ଦବ? 

ଇନ୍ଦ୍ରୟିାତ୍ମକ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେ ବେିା ପରନମଶ୍ଵର ସହତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା = ତାଙ୍କ ନଲାକ ଭାବନର ଆମ ପାଇଁ ପରନମଶ୍ଵର ଉନଦଶୟ, ନଯ୍ାଜୋ 
ଏବଂ ଉନଦଶୟ ଉପନର ସୀମିତ ଜ୍ଞାେ (୨ ତୀମଥି: ୩:୧୬ )) | 

ପରନମଶ୍ଵର ସହ େବିଡିତା ବେିା ଇନ୍ଦ୍ରୟିାତ୍ମକ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେ = ଆଇେଗତ; ଫଳହୀେ କାଯ୍େୟକଳାପ (ନହାସୟ ୬: ୬ ; ନଯ୍ାହେ ୧୫: 
୫ ) | 

ପାରସ୍ପରିକ େଭିେରଶୀଳତା ବେିା ସୁସମାଚାର = ପୋଥେ ବେିା ଶବ୍ଦ | “ନସମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁନମ ନମାର ଶିଷ୍ୟ ନବାଲି 
ଜାଣିବ” (ନଯ୍ାହେ ୧୩:୩୫ ; ନରାମୀୟ ୧୨:୫ ; ୧  କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨ : ୨୬-୨୭ ; କାଳସୀୟ ୧: ୧୮ ) | 

ସୁସମାଚାର ବେିା ପାରସ୍ପରିକ େଭିେରଶୀଳତା = ଆରାମୋୟକ ନଛାଟ ଚର୍ଚ୍େ ଯି୍ଏ େଜି ନଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ପରନମଶ୍ଵର ଙ୍କ ମିଶେ ପୂରଣ କନର 
ୋହିଁ (ମାଥି। 28: 19-20) | 

BSG କିପରି କାମ କଦ୍ଦର | 

ବଶି୍ଵାସୀମାେଙୁ୍କ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଚର୍ଚ୍େ ନେଟୱାକେନର ବୟବହୃତ BSG ନହଉଛ ିମୁଖ୍ୟ ଯ୍ାେ | ବଶି୍ଵାସୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳତି ଏବଂ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇଁ ସଜ୍ଜତି ନହାଇ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେ ସାମଗ୍ରୀ ବୟବହାର ଏବଂ 4 ଟ ିମୁଖ୍ୟ BSG ଉନଦଶୟନର ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମନର | 

BSG  ନେତାମାନେ େଜି ଅଞ୍ଚଳନର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ତୋରଖ୍ ପାଇଁ ୋୟୀ ଅଟନ୍ତ ି| ନସମାନେ େଜି ନେଟୱାକେନର 
ନେତା ଏବଂ ବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ କିପରି ତାଲିମ ନେନବ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନସମାନେ BSG ନେେଂିନର ନଯ୍ାଗ େଅିନ୍ତ ି| ଏହ ିପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟନର, 

ନେତାମାେଙୁ୍କ SCP ମୂଲୟଗୁଡକି, ବନିଶଷ୍କରି ବଶି୍ଵାସୀଙ୍କ  ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପାଇଁ ଅଭୟାସ / ଶୃଙ୍ଖଳା କିପରି ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ କରାଯି୍ବ ତାହା 
ଶିକ୍ଷା େଆିଯ୍ାଏ | ନସମାେଙୁ୍କ ବଶି୍ଵାସର ଏକ େୃଢ ମୂଳେୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରନତୟକ ବଶି୍ଵାସୀ ଜାଣିବା ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ନମୌଳକିତତ୍ୱ ଏବଂ 
ଧାମିକତା ସତୟତାଗୁଡକି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା େଆିଯ୍ାଏ | ଆମର ଆଶା ନହଉଛ ିଏକାଗ୍ର ସମୟ ଅତବିାହତି କରି େୟିମିତ ନଯ୍ାଗାନଯ୍ାଗ / 
ଅେୁସରଣର ବକିାଶ କର ିBSG ନେତାମାେଙୁ୍କ ତାଲିମ େଆିଯି୍ବ ଏବଂ ନସମାେଙ୍କ ନେଟୱାକେନର ବଶି୍ଵାସୀମାେଙୁ୍କ  ତୋରଖ୍ କରିବା ପାଇଁ 
ସଜ୍ଜତି କରାଯି୍ବ | 

BSG କୁ କିପରି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିଦ୍ଦବ  

ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ର୍ାମଗ୍ରୀ  

ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟେ ସାମଗ୍ରୀର ଉନଦଶୟ ନହଉଛ ିବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ ପ୍ରତେିେି ପରନମଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟନର ପ୍ରନବଶ କରିବା ଏବଂ ପରନମଶ୍ଵରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା 
ଅେୁଯ୍ାୟୀ ବଞ୍ଚବିା ଶିଖିବା | ପ୍ରନତୟକ ପାଠୟକୁ ୬ େେିନର ବଭିକ୍ତ କରାଯ୍ାଇଛ ି| ପ୍ରଥମ େେି ପାସ୍ କରିବାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାେଙୁ୍କ 
ନସହ ିେେି ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟେ ପ୍ରଶନର ପଢବିାକୁ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ର ନେବାକୁ ପଡବି | େେି ୬  ନସହ ିସପ୍ତାହନର ଅଧ୍ୟୟେ କରାଯ୍ାଇଥିବା ମାଗେର 



ଅଧିକ ବୟାଖ୍ୟା ପ୍ରୋେ କନର | ଏହା ଅତୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍େ ନଯ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପୂବେରୁ ଏବଂ ନସହ ି
ସପ୍ତାହନର େଜି େଜି ବୟକ୍ତିଗତ ସମୟନର ନର ନସମାନେ କ’ଣ କହନିବ ତାହା ଧରିବା ପୂବେରୁ େେି ୬ ପଢନୁ୍ତ ୋହିଁ | େେି 7 ନହବ ନଯ୍ଉଁ 
େେି ନଗାଷ୍ଠୀ ମିଳତି ନହନବ | 

ଶିକ୍ଷାଗୁଡକି ଘନର କିମବା ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାେନର କରିବାକୁ ନହବ | ବଶି୍ଵାସୀମାନେ ସପ୍ତାହନର ଥନର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତ ିପରସ୍ପରଠାରୁ ଶିଖିବା ଏବଂ 
ପରସ୍ପର େକିଟନର ଉର୍ତ୍ରୋୟୀ ନହବା | 

ଦ୍ଦ ାଷ୍ଠୀ ଦ୍ଦନତାମାଦ୍ଦନ 

ପ୍ରନତୟକ ନଗାଷ୍ଠୀର ଜନଣ ନେତା / ସୁବଧିାକାରୀ ଅଛନ୍ତ ି| ଏହ ିବୟକ୍ତି ନଗାଷ୍ଠୀର ନମଷ୍ପାଳକ ନହନବ | ଏହ ିନେତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ 
କାରଣ ନସମାନେ େଜି ନଗାଷ୍ଠୀର ନଲାକଙୁ୍କ ଅେୁଶାସେ କରୁଛନ୍ତ ି| ନେତାମାନେ ନଯ୍ାଗାନଯ୍ାଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତ ି|ସପ୍ତାହନର 
ନସମାେଙ୍କ ନଗାଷ୍ଠୀର ନଲାକମାନେ ନସମାେଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥେୋ କରିବା ଏବଂ ନସମାେଙୁ୍କ ନକୌଣସି ପ୍ରଶନନର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନସମାେଙୁ୍କ 
ନସମାେଙ୍କର ପାଠୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରିବା ଏବଂ ପରନମଶବରଙ୍କ ସହତି ଚାଲିବା ଅେୁଭବ କରିବା | ଆନମ ଚାହଁୁ  ପ୍ରନତୟକ 
ବଶି୍ଵାସୀ ନସମାେଙ୍କ ନେତା େୁନହଁ, ପରନମଶବରଙ୍କ ଉପନର େଭିେରଶୀଳ ନହବାକୁ ଶିଖ୍ନୁ୍ତ | ନେତା ସବେୋ ଉର୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସୂଚାଇବା 
ଉଚତି ଏବଂ ପରନମଶବର େଜି ଜୀବେନର କିପରି କାଯ୍େୟ କରିଛନ୍ତ ିତାହା ବାଣି୍ଟବା ଉଚତି୍ | ଲକ୍ଷୟ ନହଉଛ ିପ୍ରନତୟକ ବଶି୍ଵାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ବାଇବଲକୁ ଜୀବେ ପାଇଁ ନସମାେଙ୍କର ମାଗେେଶେକ ଭାବନର ଆବଷି୍କାର କରବିା ଏବଂ ପରନମଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ନସମାେଙ୍କର ସମ୍ପକେ ବଢିବା  | 

ନମୁନା  

• ପ୍ରଶଂସା  /ପ୍ରାରମିକ ପ୍ରାଥେୋ   
• ନଗାଷ୍ଠୀ ସମୟ - ନସହ ିସପ୍ତାହନର ପାଠୟର ଉର୍ତ୍ର ବଷି୍ୟନର ଆନଲାଚୋ କର |  

• ନଶଷ୍ ପ୍ରାଥେୋ  


