ଆଲ�ା�ର ଗୁଣ
ଆଲ�ା ଏକମା� ଅଟ�ି। େସ ସମ� ବିଷୟର ସୃ�ିକ�ର୍ା ଅଟ�ି।
ଆଲ�ା ତାହା� ସୃ�ି ,ତାହା� ବାକ୍ୟ ଓ ତାହା� ନବୀ ମାନ� ଜୀବନ ମାଧ୍ୟ୍ୟମେର ଆପଣାକୁ ଆ�ମାନ� ନିକଟେର
�କାଶ କରିଛ�ି।

ତାହା� ସୃ�ି �ାରା ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସ ସବର୍ଶ�ିମାନ, ସୃ�ିକ�ର୍ା ଓ ସବର୍�ାନୀ ଅଟ�ି ।
ଆଲ�ା ଓ ତାହା� ମାଗର୍ ବିଷୟେର ତାହା� ନବୀମାେନ ଆ� ମାନ�ୁ

ଅେନକ ବିଷୟ �କାଶ କେଲ। େସମାେନ

କହିଛ�ି ଆଲ�ା ସେବର୍ା�ମ ଅଟ�ି। େସ ଦୟାଳୁ ,ଅନୁ �ହକାରୀ ,ସି�,ଧାମିର୍କ,େ�ମୀ,ଏବଂ ଦାନୀ ଅଟ�ି। ଆପଣ�
ଜୀବନେର ଥିବା ସମ� ଉ�ମ ବିଷୟ ଆଲ�ା�ର ବରଦାନ ଅେଟ।

େଯେହତୁ ଆଲ�ା ଏକମା� ଓ ସେବର୍ା�ମ ଅଟ�ି , େତଣୁ ଆେ�ମାେନ ନି�ୟ ତାହା� ମାଗର୍ ଅନୁ ସ�ାନ କରି, ତାହା�ର

ଅନୁ ଗମନ କରିବା ଉଚିତ।

ଆଦମ ନବୀ
େଯେହତୁ ଆଲ�ା ଜେଣ େ�ମୀ ଓ ଦାନୀ ଅଟ�ି , େତଣୁ େସ େସହି �କାର �ାଣୀ ସହିତ ଘନି� ସ�କର୍ ରଖିବାକୁ ଇଛା
କେଲ ,େଯ ତାହା�ୁ େସ�ଛାେର େ�ମ କରିବାକୁ ପସ� କରିବ। େତଣୁ େସ ଆଦମ ଓ ହବା �ୁ ସୃ�ି କେଲ ଏବଂ
େସମାନ�ୁ େସ ଭଲ ମ� ପସ� କରିବାର ବରଦାନ େଦଇ ,ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ପାରଦୀଶ �ାନେର ରଖିେଲ।
ଆଦମ ଓ ହବା ,ମନା କରାଯାଇଥିବା ବୃ �ର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପସ� କରି ଆଲ�ା�ର ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ। ଏହି ଏକମା�
ଅବାଧ୍ୟତାର କାଯର୍୍ୟ େହତୁ େସମାେନ ବିଚାରିତ େହେଲ, ଦ� ପାଇେଲ ଓ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବହି�ତ
ୃ େହେଲ।
ମନୁ ଷ୍ୟଜାତି ପାରାଦୀଶେର ବାସକରିବା ନିମେ� ସୃ�ି କରାଯାଇଥିଲା। ବା�ବେର ମନୁ ଷ୍ୟମାେନ ଏହି ଦୁ ନଆ
ି େର

ଖୁସେି ର ନାହଁା�ି। କାରଣ ଏହି ଜଗତ ସମସ୍ୟା ଓ ମ�ତାେର ପରିପୂଣର୍ ଅେଟ।

ଆଲ�ା ଚାହଁା�ି ଆେ� ତାହା� ସହିତ ପାରଦୀଶେର ଆରାମେର ବାସ କରୁ। କି�ୁ ଯଦି ଆେମ ଅବାଧ୍ୟ େହଉ, େସ
େଯଉଁ�କାେର ଆଦମ ଓ ହବା �ୁ ବିଚାର କରି ଦ� େଦେଲ, େସ ଆ�କୁ ମଧ୍ୟ େସହି �କାର ବିଚାର କରି ଦ� େଦେବ।

େନାହ ନବୀ
େନାହ ନବୀ� ସମୟେର େଲାକମାେନ ଅନବରତ ଭାବେର ମ� କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ପସ� କେଲ। ଏହା ଆଲ�ା� ମନେର
ଗଭୀର ଦୁ ଃଖ ଓ େ�ାଧ ସ�ାର କଲା। ଆଲ�ା େସହି ସମୟର ଦୁ ନିଆ କଥା ଚି�ା କରି ଜଳ�ାବନ �ାରା ବିନ� କରିବାକୁ
�ିରକେଲ।
କି�ୁ େନାହ ନବୀ ଆଲ�ା�ର �ର ଶୁଣିେଲ ଓ ତାହା� ମାଗର୍େର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆଲ�ା ତା�ୁ ଶୁ� ଭୂମି ଉପେର
ଏକ ଜାହାଜ ନିମର୍ାଣକରିବା ପାଇଁ କହିେଲ। ଜାହାଜ ନିମର୍ାଣ କରୁଥିବା ସମଯେର, ଯଦିଅବା େଲାକମାେନ ତାହା�ୁ
ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତଥାପି େସ ଆଲ�ା�ର ଆ�ାବହ େହାଇ ତାହା ନିମର୍ାଣ କେଲ। େଯଉଁମାେନ ଆଲ�ା�ର
ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବି�ାସ କରି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟେର �େବଶ କେଲ, େକବଳ େସହିମାେନ ବ�ିେଲ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ଜଳ�ାବନେର
ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କେଲ।
ହୁ ଏତ େଲାକମାେନ ଆମକୁ ପରିହାସ କରି ପାର�ି, କି�ୁ ବିଚାରର ଦ�ରୁ ର�ା ପାଇବା ପାଇଁ ଆ�ମାନ�ୁ ଆଲ�ା�
ମାଗର୍େର ଅନୁ ଗମନ କରିବାକୁ େହବ।

ଇ�ାହିମ ନବୀ
ଇ�ାହିମ ନବୀ�ୁ ‘ଆଲ�ା�ର େଦା�’ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଥିଲା। େସ ଆଲ�ା�ଠାେର ସ�ୂ�ର୍ ସମପିର୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଥିେଲ।
ଆଉ ଆଲ�ା େଯେତେବେଳ ତା� ପୁ�କୁ କୁ ବର୍ାନି େଦବାକୁ କହିେଲ, େସେତେବେଳ େସ େସଥିେର ଇଛା �କାଶ
କରିଥିେଲ।
କି�ୁ େଯେତେବେଳ ଇ�ାହିମ ନବୀ ତା� ପୁ��ୁ କୁ ବର୍ାନି େଦବା ନିମେ� ଯାଉଥିେଲ, ଆଲ�ା ଏକ େମ�ା ଛୁ ଆକୁ ତାହା�
ପୁ�� �ତିବଦଳେର େଯାଗାଇେଲ। ଆଉ ଏହି “ଚମ�ାର ବଳିଦାନର ମୂଲ୍ୟ େଦଇ” େସ ତାହା�ୁ ଉ�ାର କେଲ।
ଇଦ୍- ଅଲ୍- ଆଧା” ଉ�ବ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ନିମେ� ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଯଦିଅବା ଆଲ�ା ଆପଣ�ଠାରୁ ଏକ କୁ ବର୍ାନି ଅେପ�ା କର�ି, ତଥାପି, େସହି କୁ ବର୍ାନିର �ତିବଦଳ ମଧ୍ୟ େସ େଯାଗାଇ
ପାର�ି।

ମୁଶା ନବୀ
ଆଲ�ା ଇହୁ ଦୀମାନ� ନିମେ� ମୁଶା ନବୀ�ୁ ଦଶଟି ଆ�ା ଓ ଅେନକ ନୀତି ନିୟମ �ଦାନ କରିଥିେଲ। ଆଲ�ା �ତି�ା
କେଲ, ଯଦି ଏହି ଇହୁ ଦୀମାେନ ସମ� ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିେବ, େତେବ େସ େସମାନ�ୁ ବରକତ େଦେବ। ଏହି
ଚୁ�ିପ�କୁ ପୁରାତନ ନିୟମ େବାଲି ନାମ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। କି�ୁ ନୀତିନୟ
ି ମଗୁଡକ
ି ଏେତ ଜଟିଳ ଥିଲା େଯ େସମାେନ
ଏହାକୁ ନିଭୂ ର୍ଲ ଭାବେର ପାଳନ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ।
ଇହୁ ଦୀମାେନ ଜାଣିେଲ େଯ ଆଲ�ା�ର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବ�ା ଅନୁ ସାେର ଆଦମ ନବୀ େଯପରି ବିଚାରିତ େହାଇଥିେଲ,
େସମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ବିଚାରିତ େହେବ।
କି�ୁ ଆଲ�ା ଇ�ାହିମ ନବୀ ଓ ତା� ପୁ� �ତି େଯପରି ଦୟା �କାଶ କରିଥିେଲ, େସହିପରି ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମହାଦୟାେର
ଇହୁ ଦୀମାନ� ନଜାତ୍ ନିମେ� ଏକ ମାଗର୍ ��ୁ ତ କେଲ।
ପୁରାତନ ନିୟମେର ଗୁନାହ ପାଇଁ କୁ ବର୍ାନି ଥିଲା, େଯଉଁଥିେର ର� ଉ�ଗର୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ଦଶର୍ାଉଥିଲା େଯ, “
ଗୁନାହର ପରିଣାମ ମୃତୁ୍ୟ ଅେଟ।“

ପୁରାତନ ନିୟମର ସମା�ି
ମୁଶା ନବୀ ଇହୁ ଦୀମାନ�ୁ ସତକର୍ କରାଇ କହିଥିେଲ େଯ, ତୁ େ�ମାେନ େକୗଣସି ପରି�ିତେି ର ଆଲ�ା�ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ଅନୁ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେଲ ଆଲ�ା� ସହିତ ନିୟମ ଭ� େହବ। ନିୟମ ଭ� କେଲ
ତୁ େ�ମାେନ ଆ�ମଣର ଶିକାର େହାଇ େସହି ଅନ୍ୟ େଦଶକୁ ତୁ େ�ମାେନ ଦାସ ଭାବେର େ�ରଣ କରାଯିବ। କିଛ ି
ବଷର୍ପେର ଇହୁ ଦୀମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାର ଅନୁ ସରଣ କରି ନିୟମ ଭ� କେଲ ଓ ମୁଶା ନବୀ�ର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ
ସଫଳ େହଲା।
େଯେତେବେଳ ଇହୁ ଦୀମାେନ ବାବିେଲାନ େଦଶେର ବ�ୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିେଲ, ଆଲ�ା େସମାନ� ନିକଟକୁ ଭରସାଯୁ�
ଭାବବାଣୀ େଦଇ ଅନ୍ୟ ନବୀମାନ�ୁ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ େଗାଟିଏ ନୂ ତନ ନିୟମ ବିଷୟେର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ �କାଶ
କେଲ, ଯାହା ସମ� ମାନବଜାତିମାନ� ନିମେ� ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା।
ଆଲ�ା� େମ�ା ଛୁ ଆର ଅ�ିମ କୁ ବର୍ାନି ସହିତ ଏକ ନୂ ତନ ନିୟମ �ତି�ା େହବ।

ନବୀମାେନ ଏକ ନଜାତ୍ଦାତା� ବିଷୟେର �ତି�ା େଦେଲ
ଅନ୍ୟ ନବୀମାନ�ଠାରୁ ଇଶା ନବୀ କାହିଁକି ସ�ୂ�ର୍ ରୂେପ ଭି� ଅଟ�ି? କାହିଁକି ଏକମା� ଇଶା ନବୀ�ୁ ‘ଆଲ�ା�ର
କଲାମ’ ଏବଂ ‘ଆଲ�ା�ର ରୁ’ େବାଲି ଡକାଗଲା? କାହିଁକି େସ କୁ ଆଁରୀ କନ୍ୟା �ାରା ଜନ� େନେଲ ଏବଂ େକୗଣସି ଗୁନାହ
କରିନଥିବା ଏକମା� ନବୀ, ଯିଏକି ଦୁ ନଆ
ି ର କୟାମତ୍ କରିେବ?
କୁ ବର୍ାନିର ପଶୁ ସ�ୂ�ର୍ ପାକ୍ େହବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଇସା ମସୀ େହଉଛ�ି କୁ ବର୍ାନିର େସହି େମ�ା ଛୁ ଆ, ଯିଏ ସ�ୂ�ର୍
ପାକ୍ ଅଟ�ି। ୟସା ନବୀ ଭାବବାଣୀ କରିଥିେଲ, ଅ�ିମ କୁ ବର୍ାନି �ୟଂ ଆଲ�ାହିଁ େହେବ। େସ ଦୁ ନଆ
ି େର ଜନ� େନେବ
ଏବଂ ତା�ୁ ପରା�ମୀ ଆଲ�ା, ଅନ�କାଳୀନ ପିତା ଓ ଶା�ିର ରାଜକୁ ମାର େବାଲି ଡକାଯିବ।

ଆଲ�ା�ର କଲାମ୍ ସଂର�ିତ ଅେଟ
ୟସା ନବୀ ଭାବବାଣୀ କରିଥିେଲ, ଏହା ଆଲ�ା�ର ଇ�ା ଅେଟ େଯ, ଇସା ମସୀ ଗୁନାହ ପାଇଁ କୁ ବର୍ାନି େହେବ,
ଅେନକ�ୁ ଧାମିର୍କ କରିେବ ଓ େସମାନ�ର ଗୁନାହକୁ େବାହି େନଇ ଯିେବ।
ଏହି କଥା ଗୁଡକ
ି ମସିହ ି େଲାକମାେନ କିତାବ୍- ଏ- ମୁକଦସ୍ର ଅଳଂକୃ ତ କିମ�ା େଯାଗ କରିନାହା�ି? ଏହିସବୁ ବିଷୟ
ଇସା ମସି ଜଗତକୁ ଆସିବାର ୬୦୦ ବଷର୍ ପୂବର୍ରୁ ସତ୍ୟ ଭାବେର େଲଖା ଯାଇଥିଲା ଓ େସହି ସବୁ ପୁରାତନ
ଅଭିେଲଖାେର ସଂର�ିତ େହାଇ ରହିଥିଲା।
ଇସା ମସି� ଜନ� ପୂବର୍ରୁ ପାେଲ�ାଇନ୍ର ଗୁ�ା ମାନ�େର େସ ସବୁ ଅଭିେଲଖାଗୁଡକ
ି ଜଉମୁଦ େହାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ବିଂଶ ଶତା�ୀେର େସଗୁଡକ
ି ପୁନଃ ଆବି�ତ
ୃ େହାଇଥିଲା।
ଆଲ�ା ତାହା�ର କଲାମ୍ ସୁର�ିତ କରି ରଖ�ି।

କାହିଁକି ଏହି ର�େର କୁ ବର୍ାନି
ଆଲ�ା�ର ଗୁଣକୁ ବୁ ଝବ
ି ାର ଅଥର୍ ଏହା �କାଶ କେର େଯ ଆେମ ତା�ର କାଯର୍୍ୟ ଓ ମାଗର୍କୁ ବୁ ଝପ
ି ାରିବା। ଆଲ�ା�ର
ଗୁଣଗୁଡକ
ି ଅତି ସମନ�ୟ ର�ା କେର। ତା�ର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବ�ା, ଦୟାେର ଶ�ିଯୁ� ଅେଟ। ଆଲ�ା�ର ଦୟା, �ୟଂ
ଆଲ�ା�ୁ ବାଧ୍ୟ କେର ଆମର ଗୁନାହ ସବୁ କୁ �ମା କରିବାକୁ ଓ ଆମ ସହିତ ତା�ର ସ�କର୍କୁ ପୁନଃ�ାପନ କରିବାକୁ ।

ଆଲ�ା�ର େରହମତ୍ ଅତି ମହାନ ଅେଟ। କି�ୁ େସହି େରହମତ୍ ତା�ର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବ�ା ଉପେର ରାଜୁ ତ ି କେର ନାହିଁ।

ଆଲ�ା େଯ ଆମର ଗୁନାହକୁ �ମା କରି ଭୂଲି ଯାଆ�ି, ତାହା ନୁ େହଁ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବ�ା ମଧ୍ୟ ଆଲ�ା�ର ଗୁଣ ଅେଟ। ଆଉ
ତାହା େହଉଛି ଗୁନାହ ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟ ଦ�। ଏକ ସମୟେର ଆଲ�ା କିପରି ଉଭୟ ଦୟାଳୁ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ େହାଇପାର�ି? ହଁ,
କୁ ବର୍ାନି ନିମେ� ଏକ ବିକ� ବଳି େଯାଗାଇବା �ାରା। ଆଉ ଏହାର �ମାଣ କ’ଣ ଅେଟ? େସ ଆପଣା ନବୀମାନ�
�ାରା, ଆ�ମାନ�ୁ ଏହି ମାଗର୍ େଦଖାଇ ଅଛ�ି। ଆଦମ୍, େନାହ, ଇ�ାହିମ, ମୁଶା ଏବଂ ଇହୁ ଦୀମାେନ କୁ ବର୍ାନିେର ର�
ଉ�ଗର୍ କରୁଥିେଲ। େନାହ ନବୀ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟକୁ େନଇଥିବା େଯାଡା ପଶୁମାନ� ମଧ୍ୟେର ସାତ �କାରର କୁ ବର୍ାନି ପଶୁ ମଧ୍ୟ
ଜାହାଜକୁ େନଇଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିେଲ, େସ ସବୁ େସ କୁ ବର୍ାନିେର ଉ�ଗର୍
କେଲ।
ୟହିୟା ନବୀ (ବା�ିଜକ େଯାହନ), ଇସା ମସି େଯ ଅ�ିମ କୁ ବର୍ାନି, ତାହା ସୁନ�
ି ି ତ େହାଇଥିେଲ। ଆଉ େସ କହିଥିେଲ,
ଏହି େଦଖ, ଏ େହଉଛ�ି ଆଲ�ା�ର େସହି େମ�ା ଛୁ ଆ, େଯ ଦୁ ନଆ
ି ର ଗୁନାହକୁ େବାହି େନଇଯାଉଅଛ�ି।

କାହିଁକି ଆଲ�ା ...
ମନୁ ଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି କୁ ର୍ବାନି �ରୂପ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କେଲ? କାରଣ ଏହାହିଁ ତାହା�ର ଗୁଣ ଅେଟ। େକବଳ

ଆଲ�ାହିଁ ସି� ଅଟ�ି। େଯେହତୁ େସ ସି� ଅଟ�ି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସି� େହବାପାଇଁ କୁ ହ�ି। ଯଦି ଆେମ ଜେଣ ଉ�ମ ବ୍ୟ�ି,
ଆଲ�ା ଖୁସି େହେବ। କି�ୁ ଆେମ କଦାପି ସି� େନାହଁୁ। ଏହା େଗାଟିଏ ସାନ ପିଲାର ଉଦାହରଣ ସଦୃ ଶ, େଯଉଁ ପିଲା। କି
ଅନ୍ୟର ଭା�ି େଦଇଥିବା େଗାଟିଏ ଝରକାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପା� ଟ�ା �ଦାନ କଲା, ଯାହା େସହି ଝରକାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ

େବଶ୍ କମ୍ ଅେଟ। ତାହାର ପିତା ଏହା େଦଖି ଖୁସି େହେଲ, କି�ୁ େସ ଜାଣିେଲ େଯ, ଏହି �ତି ପାଇଁ ସ�ୂ�ର୍ �ତି ପୂରଣ
ତା�ୁ ନିଜକୁ ହିଁ େଦବାକୁ ପଡିବ। େଯେହତୁ େସ େସହି ବାଳକର ପିତା, େସେହତୁ େସ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟ�ି।
ଆଲ�ା�ର ସି�ତା ମଧ୍ୟ ଏହା ଦାବି କେର େଯ, ଆଲ�ା ହିଁ େକବଳ ଏହି ସୁ�ର ବି� ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଅସୁ�ର ଦୁ ନଆ
ି କୁ
ସଜାଡ଼ି ଠିକ୍ କରି େଦଇ ପାରିେବ। ଈଶା ମଶୀହ�ର ମୃତୁ୍ୟ, ଉ�ାର ପାଇଁ ଏକ ମାଗର୍ ଥିଲା, େଯଉଁ ମାଗର୍କୁ ଆଲ�ା ଚି�ଟ
କେଲ। ଏବଂ ସମ� ଦୁ ନଆ
ି ର ଯ�ଣାର ଦାୟି� ନିେଜ ବହନ କେଲ। ଆେମ କି�କାର ଯ�ଣାେଭାଗ କରୁଛୁ , ଆଲ�ା େସ
ସବୁ ବୁ ଝି ପାର�ି। କାରଣ ତାହା� କଲାମ େଦହବ� େହାଇ ଏହି ଦୁ ନଆ
ି େର ବାସ କେଲ।

ଜ�ତେର କିପରି �େବଶ କରିେବ
ଯଦି ଆେମ ଚି�ା କରୁ େଯ ନିଜର ଉ�ମ ଧମର୍କମର୍ �ାରା ନଜାତ୍ ପାଇ ପାରିବା, େତେବ ଆମର ନଜାତ୍ ପାଇଁ ଆଲ�ା�
ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି, ତାହା� େଗୗରବକୁ ହରଣ କରିବା ପରି େହବ।
କି�ୁ ଆଲ�ା�ର େରହମତ ବିନା େକୗଣସି ବ୍ୟ�ି ଜନତେର �େବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଲ�ା ତାହା� ନବୀମାନ� �ାରା
ଆ�କୁ �କାଶ କେଲ େଯ ତାହା� ଏକମା� ମାଗର୍ େହଉଛି କୁ ବର୍ାନି। କି�ୁ େସହି କୁ ବର୍ାନିେର େସ �ତିବଦଳ େଯାଗାଇ
ଥା�ି। ଆ�କୁ ଜନତକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ନିମେ� ଆଲ�ା ତା�ର ନ୍ୟାୟ ଓ ଦୟାେର ଏକ ମାଗର୍ ��ୁ ତ କେଲ। େଯଉଁ
�କାେର ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା େସହି �କାେର ଈଶା ମସୀହ ଅ�ିମ, ସି� କୁ ବର୍ାନି �ରୂେପ ଥେର ମା� ଦୁ ନଆ
ି କୁ

ଆସିେଲ । ଆମ ସମ��ର େଗାଟିଏ ଦିନ କୟାମତ େହବ। ଆଲ�ା େଯଉଁ େମ�ଛୁ ଆକୁ େଯାଗାଇେଲ ତାହା �ାରା
ଇ�ାହିମ ଓ ତା� ପୁ� ଆଲ�ା�ର େରହମତକୁ �ହଣ କେଲ। ଯଦି େସମାେନ େସହି େମ�ାଛୁ ଆକୁ �ହଣ କରି ନଥାେ�,
େତେବ କ’ଣ େହାଇଥା�ା? ଇ�ାହିମ� ପୁ�କୁ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥା�ା। ଆଲ�ା ଆ�ମାନ� ନଜାତ ପାଇଁ
େଯଉଁ �େୟାଜନୀୟ େଯାଗାଇଛ�ି ଯଦି ଆେ� ତାହାକୁ �ହଣ ନକରିବା, େତେବ ଆମ �ତି କ’ଣ ଘଟିବ? ଆେ�ମାେନ
ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟେଭାଗ କରିବା ।

ଆେ� ଏହାକୁ �ହଣ କରୁ!
ଆଲ�ା�ର େସହି େରହମତର ମାଗର୍କୁ �ହଣ କରିବାକୁ େହେଲ, ତୁ �ର ଗୁନାହ ସବୁ କୁ କବୁ ଲ କରିବାକୁ େହବ। ଆଉ
ଇମାନ ରଖିବାକୁ େହବ େଯ, ମଁୁ େମାହର ଗୁନାହ ସକାଶୁ େଯଉଁ �ାନେର ରହିବା କଥା, ଆଲ�ା ଈଶା ମସୀହ�ୁ େମା ପାଇଁ
େସହି �ାନେର ରଖିେଲ। େତେବ ଯାଇ ଆଲ�ା� ସହିତ ତୁ �ର ନୂ ତନ ଜୀବନ ଆର� େହାଇ ପାରିବ।
�େତ୍ୟକ ଦିନ ଦୂ ଆ କର�ୁ ଏବଂ କିତାବ-ଏ-ମୁକଦସ ପାଠ କର�ୁ । େଯଉଁମାେନ ଈଶା ମସୀହ�ୁ ନଜାତ୍ଦାତା ଭାବେର
ଇମାନ ରଖିଛ�ି, େସମାନ� ସହିତ ସ�ତି ରଖ�ୁ । ସମ�� ସହିତ ମୁହବତେର ରୁହ�ୁ , ଈଶା ମସୀହ� �ାରା ଗୁନାହ
ମାଫ ହୁ ଏ, ଏହି ସୁସମ�ାଦ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା�ୁ ।
( ଆୟତ, କିତାବ - ଏ – ମୁକଦସ) (େତାରାତ୍, ଜବୂ ର, ଇ�ି ଲ୍): େରାମୀୟ ୩:୨୧ – ୨୬; ଜବୂ ର ୧୧୮:୧;
ଆଦିପୁ�କ ୩:୬- ୮, ୨୨; େକାରାନ ୩୭:୧୦୭; ଯା�ାପୁ�କ ୨୦:୨୪; �ିତୀୟ ବିବରଣ ୨୯, ଯିରମ
ି ୟ
ି ୩୧:୩୧;
େଯାହନ୧:୧, ୧୪,୫:୨୭; ଯିଶାଇୟ ୯:୬,୭; ୪୦:୮, ୫୩:୧୦ – ୧୨; େରାମୀୟ ୧୦:୯,୧୦; ଏ�ୀ
୨:୧୦,୪:୧୬, ୧୦:୨୫;େଯାହନ ୧୫;ମାଥିଉ୨୮:୧୮ – ୨ ୦
ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ େଯାଗାେଯାଗ କର�ୁ

