
ଆଲ�ା�ର ଗୁଣ  

ଆଲ�ା ଏକମା� ଅଟ�।ି େସ ସମ� ବଷିୟର  ସ�ିୃକ�ର୍ା ଅଟ�।ି 
ଆଲ�ା ତାହା� ସ�ିୃ ,ତାହା� ବାକ୍ୟ ଓ ତାହା� ନବୀ ମାନ� ଜୀବନ ମାଧ୍ୟ୍ୟମେର ଆପଣାକୁ ଆ�ମାନ� ନକିଟେର 
�କାଶ କରଛି�।ି 

 ତାହା� ସ�ିୃ �ାରା ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସ ସବର୍ଶ�ିମାନ, ସ�ିୃକ�ର୍ା ଓ ସବର୍�ାନୀ  ଅଟ� ି। 

ଆଲ�ା ଓ ତାହା� ମାଗର୍ ବଷିୟେର ତାହା� ନବୀମାେନ ଆ� ମାନ�ୁ  ଅେନକ ବଷିୟ �କାଶ କେଲ। େସମାେନ 
କହଛି� ି ଆଲ�ା ସେବର୍ା�ମ ଅଟ�।ି େସ ଦୟାଳୁ,ଅନୁ�ହକାରୀ ,ସ�ି,ଧାମିର୍କ,େ�ମୀ,ଏବଂ ଦାନୀ ଅଟ�।ି ଆପଣ� 
ଜୀବନେର ଥିବା ସମ� ଉ�ମ ବଷିୟ ଆଲ�ା�ର ବରଦାନ ଅେଟ। 
 େଯେହତୁ ଆଲ�ା ଏକମା� ଓ ସେବର୍ା�ମ ଅଟ� ି, େତଣୁ ଆେ�ମାେନ ନ�ିୟ ତାହା� ମାଗର୍ ଅନୁସ�ାନ କର,ି ତାହା�ର 
ଅନୁଗମନ କରବିା ଉଚତି। 

ଆଦମ ନବୀ  
େଯେହତୁ ଆଲ�ା ଜେଣ େ�ମୀ ଓ ଦାନୀ  ଅଟ� ି, େତଣୁ େସ େସହ ି�କାର �ାଣୀ ସହତି ଘନ�ି ସ�କର୍ ରଖିବାକୁ ଇଛା 
କେଲ ,େଯ ତାହା�ୁ େସ�ଛାେର େ�ମ କରବିାକୁ ପସ� କରବି। େତଣୁ େସ ଆଦମ ଓ ହବା �ୁ ସ�ିୃ କେଲ ଏବଂ 
େସମାନ�ୁ େସ ଭଲ ମ� ପସ� କରବିାର ବରଦାନ େଦଇ ,ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପର ିପାରଦୀଶ �ାନେର ରଖିେଲ। 

ଆଦମ ଓ ହବା ,ମନା କରାଯାଇଥିବା ବୃ�ର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପସ� କର ିଆଲ�ା�ର ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ। ଏହ ିଏକମା� 
ଅବାଧ୍ୟତାର କାଯର୍୍ୟ େହତୁ େସମାେନ ବଚିାରତି େହେଲ, ଦ� ପାଇେଲ ଓ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବହ�ିତୃ େହେଲ। 

 ମନୁଷ୍ୟଜାତ ି ପାରାଦୀଶେର ବାସକରବିା ନମିେ� ସ�ିୃ କରାଯାଇଥିଲା। ବା�ବେର ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଏହ ି ଦୁନଆିେର 
ଖସୁେିର ନାହଁା�।ି କାରଣ ଏହ ିଜଗତ ସମସ୍ୟା ଓ ମ�ତାେର ପରପିୂଣର୍ ଅେଟ। 

 ଆଲ�ା ଚାହଁା� ି ଆେ� ତାହା� ସହତି ପାରଦୀଶେର ଆରାମେର ବାସ କରୁ। କ�ୁି ଯଦ ି ଆେମ ଅବାଧ୍ୟ େହଉ, େସ 
େଯଉଁ�କାେର ଆଦମ ଓ ହବା �ୁ ବଚିାର କର ିଦ� େଦେଲ, େସ ଆ�କୁ ମଧ୍ୟ େସହ ି�କାର ବଚିାର କର ିଦ� େଦେବ। 

 
େନାହ ନବୀ 
େନାହ ନବୀ� ସମୟେର େଲାକମାେନ ଅନବରତ ଭାବେର ମ� କାଯର୍୍ୟ କରବିାକୁ ପସ� କେଲ। ଏହା ଆଲ�ା� ମନେର 
ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ େ�ାଧ ସ�ାର କଲା। ଆଲ�ା େସହ ିସମୟର ଦୁନଆି କଥା ଚ�ିା କର ିଜଳ�ାବନ �ାରା ବନି� କରବିାକୁ 
�ିରକେଲ। 

କ�ୁି େନାହ ନବୀ ଆଲ�ା�ର �ର ଶଣୁିେଲ ଓ ତାହା� ମାଗର୍େର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆଲ�ା ତା�ୁ ଶ�ୁ ଭୂମି ଉପେର 
ଏକ ଜାହାଜ ନମିର୍ାଣକରବିା ପାଇଁ କହେିଲ। ଜାହାଜ ନମିର୍ାଣ କରୁଥିବା ସମଯେର, ଯଦଅିବା େଲାକମାେନ ତାହା�ୁ 
ପରହିାସ କରବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ତଥାପି େସ ଆଲ�ା�ର ଆ�ାବହ େହାଇ ତାହା ନମିର୍ାଣ କେଲ। େଯଉଁମାେନ ଆଲ�ା�ର 
ଏହ ିବାକ୍ୟକୁ ବ�ିାସ କର ିଜାହାଜ ମଧ୍ୟେର �େବଶ କେଲ, େକବଳ େସହମିାେନ ବ�େିଲ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ଜଳ�ାବନେର 
ମତୁୃ୍ୟ େଭାଗ କେଲ।  

ହୁଏତ େଲାକମାେନ ଆମକୁ ପରହିାସ କର ିପାର�,ି କ�ୁି ବଚିାରର ଦ�ରୁ ର�ା ପାଇବା ପାଇଁ ଆ�ମାନ�ୁ ଆଲ�ା� 
ମାଗର୍େର ଅନୁଗମନ କରବିାକୁ େହବ।  

 

 
 



 
ଇ�ାହମି ନବୀ 
ଇ�ାହମି ନବୀ�ୁ ‘ଆଲ�ା�ର େଦା�’ େବାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। େସ ଆଲ�ା�ଠାେର ସ�ୂ�ର୍ ସମପିର୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଥିେଲ। 
ଆଉ ଆଲ�ା େଯେତେବେଳ ତା� ପୁ�କୁ କୁବର୍ାନ ି େଦବାକୁ କହେିଲ, େସେତେବେଳ େସ େସଥିେର ଇଛା �କାଶ 
କରଥିିେଲ।  

କ�ୁି େଯେତେବେଳ ଇ�ାହମି ନବୀ ତା� ପୁ��ୁ କୁବର୍ାନ ିେଦବା ନମିେ� ଯାଉଥିେଲ, ଆଲ�ା ଏକ େମ�ା ଛୁଆକୁ ତାହା� 
ପୁ�� �ତବିଦଳେର େଯାଗାଇେଲ। ଆଉ ଏହ ି“ଚମ�ାର ବଳଦିାନର ମଲୂ୍ୟ େଦଇ” େସ ତାହା�ୁ ଉ�ାର କେଲ।  

ଇଦ୍ - ଅଲ୍ - ଆଧା” ଉ�ବ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟ ନମିେ� ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 

ଯଦଅିବା ଆଲ�ା ଆପଣ�ଠାରୁ ଏକ କୁବର୍ାନ ିଅେପ�ା କର�,ି ତଥାପି, େସହ ିକୁବର୍ାନରି �ତବିଦଳ ମଧ୍ୟ େସ େଯାଗାଇ 
ପାର�।ି  

 

ମଶୁା ନବୀ  
ଆଲ�ା ଇହୁଦୀମାନ� ନମିେ� ମଶୁା ନବୀ�ୁ ଦଶଟ ିଆ�ା ଓ ଅେନକ ନୀତ ିନୟିମ �ଦାନ କରଥିିେଲ। ଆଲ�ା �ତ�ିା 
କେଲ, ଯଦ ିଏହ ିଇହୁଦୀମାେନ ସମ� ନୀତ ିନୟିମ ପାଳନ କରେିବ, େତେବ େସ େସମାନ�ୁ ବରକତ େଦେବ। ଏହ ି
ଚୁ�ିପ�କୁ ପୁରାତନ ନୟିମ େବାଲି ନାମ ଦଆି ଯାଇଥିଲା। କ�ୁି ନୀତନିୟିମଗୁଡକି ଏେତ ଜଟଳି ଥିଲା େଯ େସମାେନ 
ଏହାକୁ ନଭିର୍ୂ ଲ ଭାବେର ପାଳନ କରପିାରେିଲ ନାହିଁ।  

ଇହୁଦୀମାେନ ଜାଣିେଲ େଯ ଆଲ�ା�ର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବ�ା ଅନୁସାେର ଆଦମ ନବୀ େଯପର ି ବଚିାରତି େହାଇଥିେଲ, 
େସମାେନ ମଧ୍ୟ େସହପିର ିବଚିାରତି େହେବ। 

କ�ୁି ଆଲ�ା ଇ�ାହମି ନବୀ ଓ ତା� ପୁ� �ତ ିେଯପର ିଦୟା �କାଶ କରଥିିେଲ, େସହପିର ିମଧ୍ୟ ଆପଣା ମହାଦୟାେର 
ଇହୁଦୀମାନ� ନଜାତ୍  ନମିେ� ଏକ ମାଗର୍ ��ୁତ କେଲ।  

ପୁରାତନ ନୟିମେର ଗୁନାହ ପାଇଁ କୁବର୍ାନ ିଥିଲା, େଯଉଁଥିେର ର� ଉ�ଗର୍ କରବିାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ଦଶର୍ାଉଥିଲା େଯ, “ 
ଗୁନାହର ପରଣିାମ ମତୁୃ୍ୟ ଅେଟ।“  

 

ପରୁାତନ ନୟିମର ସମା�ି        
ମଶୁା ନବୀ ଇହୁଦୀମାନ�ୁ ସତକର୍ କରାଇ କହଥିିେଲ େଯ, ତୁେ�ମାେନ େକୗଣସ ିପର�ିିତେିର ଆଲ�ା�ୁ ପରତି୍ୟାଗ କର ି
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ଅନୁଗମନ କରବି ନାହିଁ। ଏହା କେଲ ଆଲ�ା� ସହତି ନୟିମ ଭ� େହବ। ନୟିମ ଭ� କେଲ 
ତୁେ�ମାେନ ଆ�ମଣର ଶକିାର େହାଇ େସହ ି ଅନ୍ୟ େଦଶକୁ ତୁେ�ମାେନ ଦାସ ଭାବେର େ�ରଣ କରାଯିବ। କଛି ି
ବଷର୍ପେର ଇହୁଦୀମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାର ଅନୁସରଣ କର ି ନୟିମ ଭ� କେଲ ଓ ମଶୁା ନବୀ�ର ଭବଷି୍ୟତ ବାଣୀ 
ସଫଳ େହଲା।  

େଯେତେବେଳ ଇହୁଦୀମାେନ ବାବେିଲାନ େଦଶେର ବ�ୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିେଲ, ଆଲ�ା େସମାନ� ନକିଟକୁ ଭରସାଯୁ�  
ଭାବବାଣୀ େଦଇ ଅନ୍ୟ ନବୀମାନ�ୁ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ େଗାଟଏି ନୂତନ ନୟିମ ବଷିୟେର ଭବଷି୍ୟତ ବାଣୀ �କାଶ 
କେଲ, ଯାହା ସମ� ମାନବଜାତମିାନ� ନମିେ� ଘଟବିାକୁ ଯାଉଥିଲା।  

ଆଲ�ା� େମ�ା ଛୁଆର ଅ�ମି କୁବର୍ାନ ିସହତି ଏକ ନୂତନ ନୟିମ �ତ�ିା େହବ।  

 

 
 
 



ନବୀମାେନ ଏକ ନଜାତ୍ ଦାତା� ବଷିୟେର �ତ�ିା େଦେଲ 
ଅନ୍ୟ ନବୀମାନ�ଠାରୁ ଇଶା ନବୀ କାହିଁକ ି ସ�ୂ�ର୍ ରୂେପ ଭି� ଅଟ�?ି କାହିଁକ ି ଏକମା� ଇଶା ନବୀ�ୁ ‘ଆଲ�ା�ର 
କଲାମ’ ଏବଂ ‘ଆଲ�ା�ର ରୁ’ େବାଲି ଡକାଗଲା? କାହିଁକ ିେସ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା �ାରା ଜନ� େନେଲ ଏବଂ େକୗଣସ ିଗୁନାହ 
କରନିଥିବା ଏକମା� ନବୀ, ଯିଏକ ିଦୁନଆିର କୟାମତ୍  କରେିବ?  

କୁବର୍ାନରି ପଶ ୁସ�ୂ�ର୍ ପାକ୍  େହବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଇସା ମସୀ େହଉଛ� ିକୁବର୍ାନରି େସହ ିେମ�ା ଛୁଆ, ଯିଏ ସ�ୂ�ର୍ 
ପାକ୍  ଅଟ�।ି ୟସା ନବୀ ଭାବବାଣୀ କରଥିିେଲ, ଅ�ମି କୁବର୍ାନ ି�ୟଂ ଆଲ�ାହ ିଁ େହେବ। େସ ଦୁନଆିେର ଜନ� େନେବ 
ଏବଂ ତା�ୁ ପରା�ମୀ ଆଲ�ା, ଅନ�କାଳୀନ ପିତା ଓ ଶା�ରି ରାଜକୁମାର େବାଲି ଡକାଯିବ।  

 
ଆଲ�ା�ର କଲାମ୍  ସଂର�ିତ ଅେଟ 
ୟସା ନବୀ ଭାବବାଣୀ କରଥିିେଲ, ଏହା ଆଲ�ା�ର ଇ�ା ଅେଟ େଯ, ଇସା ମସୀ ଗୁନାହ ପାଇଁ କୁବର୍ାନ ି େହେବ, 
ଅେନକ�ୁ ଧାମିର୍କ କରେିବ ଓ େସମାନ�ର ଗୁନାହକୁ େବାହ ିେନଇ ଯିେବ।  

ଏହ ିକଥା ଗୁଡକି ମସହି ିେଲାକମାେନ କତିାବ୍ - ଏ- ମକୁଦସ୍ ର ଅଳଂକୃତ କମି�ା େଯାଗ କରନିାହା�?ି ଏହସିବୁ ବଷିୟ 
ଇସା ମସ ି ଜଗତକୁ ଆସବିାର ୬୦୦ ବଷର୍ ପୂବର୍ରୁ ସତ୍ୟ ଭାବେର େଲଖା ଯାଇଥିଲା ଓ େସହ ି ସବୁ ପୁରାତନ 
ଅଭିେଲଖାେର ସଂର�ିତ େହାଇ ରହଥିିଲା।  

ଇସା ମସ�ି ଜନ� ପୂବର୍ରୁ ପାେଲ�ାଇନ୍ ର ଗୁ�ା ମାନ�େର େସ ସବୁ ଅଭିେଲଖାଗୁଡକି ଜଉମଦୁ େହାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। 
ବଂିଶ ଶତା�ୀେର େସଗୁଡକି ପୁନଃ ଆବ�ିତୃ େହାଇଥିଲା।  

ଆଲ�ା ତାହା�ର କଲାମ୍  ସରୁ�ିତ କର ିରଖ�।ି  

 

କାହିଁକ ିଏହ ିର�େର କୁବର୍ାନ ି 
ଆଲ�ା�ର ଗୁଣକୁ ବୁଝବିାର ଅଥର୍ ଏହା �କାଶ କେର େଯ ଆେମ ତା�ର କାଯର୍୍ୟ ଓ ମାଗର୍କୁ ବୁଝପିାରବିା। ଆଲ�ା�ର 
ଗୁଣଗୁଡକି ଅତ ି ସମନ�ୟ ର�ା କେର। ତା�ର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବ�ା, ଦୟାେର ଶ�ିଯୁ� ଅେଟ। ଆଲ�ା�ର ଦୟା, �ୟଂ 
ଆଲ�ା�ୁ ବାଧ୍ୟ କେର ଆମର ଗୁନାହ ସବୁକୁ �ମା କରବିାକୁ ଓ ଆମ ସହତି ତା�ର ସ�କର୍କୁ ପୁନଃ�ାପନ କରବିାକୁ। 
ଆଲ�ା�ର େରହମତ୍  ଅତ ିମହାନ ଅେଟ।  କ�ୁି େସହ ିେରହମତ୍  ତା�ର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବ�ା ଉପେର ରାଜୁତ ିକେର ନାହିଁ। 
ଆଲ�ା େଯ ଆମର ଗୁନାହକୁ �ମା କର ିଭୂଲି ଯାଆ�,ି ତାହା ନୁେହଁ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବ�ା ମଧ୍ୟ ଆଲ�ା�ର ଗୁଣ ଅେଟ। ଆଉ 
ତାହା େହଉଛ ିଗୁନାହ ପାଇଁ ମତୁୃ୍ୟ ଦ�। ଏକ ସମୟେର ଆଲ�ା କପିର ିଉଭୟ ଦୟାଳୁ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ େହାଇପାର�?ି ହଁ, 
କୁବର୍ାନ ିନମିେ� ଏକ ବକି� ବଳ ି େଯାଗାଇବା �ାରା। ଆଉ ଏହାର �ମାଣ କ’ଣ ଅେଟ? େସ ଆପଣା ନବୀମାନ� 
�ାରା, ଆ�ମାନ�ୁ ଏହ ିମାଗର୍ େଦଖାଇ ଅଛ�।ି ଆଦମ୍, େନାହ, ଇ�ାହମି, ମଶୁା ଏବଂ ଇହୁଦୀମାେନ କୁବର୍ାନେିର ର� 
ଉ�ଗର୍ କରୁଥିେଲ। େନାହ ନବୀ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟକୁ େନଇଥିବା େଯାଡା ପଶମୁାନ� ମଧ୍ୟେର ସାତ �କାରର କୁବର୍ାନ ିପଶ ୁମଧ୍ୟ 
ଜାହାଜକୁ େନଇଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ିଆସେିଲ, େସ ସବୁ େସ କୁବର୍ାନେିର ଉ�ଗର୍ 
କେଲ।  

ୟହୟିା ନବୀ (ବା�ିଜକ େଯାହନ), ଇସା ମସ ିେଯ ଅ�ମି କୁବର୍ାନ,ି ତାହା ସନୁ�ିିତ େହାଇଥିେଲ। ଆଉ େସ କହଥିିେଲ, 
ଏହ ିେଦଖ, ଏ େହଉଛ� ିଆଲ�ା�ର େସହ ିେମ�ା ଛୁଆ, େଯ ଦୁନଆିର ଗୁନାହକୁ େବାହ ିେନଇଯାଉଅଛ�।ି   

 
କାହିଁକ ିଆଲ�ା ... 
ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କର ି କୁର୍ ବାନ ି �ରୂପ ମତୁୃ୍ୟ େଭାଗ କେଲ? କାରଣ ଏହାହିଁ ତାହା�ର ଗୁଣ ଅେଟ। େକବଳ 
ଆଲ�ାହ ିଁ ସ�ି ଅଟ�।ି େଯେହତୁ େସ ସ�ି ଅଟ�,ି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସ�ି େହବାପାଇଁ କୁହ�।ି ଯଦ ିଆେମ ଜେଣ ଉ�ମ ବ୍ୟ�ି, 
ଆଲ�ା ଖସୁ ିେହେବ। କ�ୁି ଆେମ କଦାପି ସ�ି େନାହଁୁ । ଏହା େଗାଟଏି ସାନ ପିଲାର ଉଦାହରଣ ସଦୃଶ, େଯଉଁ ପିଲା। କ ି
ଅନ୍ୟର ଭା�ି େଦଇଥିବା େଗାଟଏି ଝରକାର ମଲୂ୍ୟ ପାଇଁ ପା� ଟ�ା �ଦାନ କଲା, ଯାହା େସହ ିଝରକାର ମଲୂ୍ୟଠାରୁ 



େବଶ୍  କମ୍  ଅେଟ। ତାହାର ପିତା ଏହା େଦଖି ଖସୁ ିେହେଲ, କ�ୁି େସ ଜାଣିେଲ େଯ, ଏହ ି�ତ ିପାଇଁ ସ�ୂ�ର୍ �ତ ିପୂରଣ 
ତା�ୁ ନଜିକୁ ହିଁ େଦବାକୁ ପଡବି। େଯେହତୁ େସ େସହ ିବାଳକର ପିତା, େସେହତୁ େସ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟ�।ି 

ଆଲ�ା�ର ସ�ିତା ମଧ୍ୟ ଏହା ଦାବ ିକେର େଯ, ଆଲ�ା ହ ିଁ େକବଳ ଏହ ିସ�ୁର ବ�ି ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଅସ�ୁର ଦୁନଆିକୁ 
ସଜାଡ଼ ିଠକି୍  କର ିେଦଇ ପାରେିବ। ଈଶା ମଶୀହ�ର ମତୁୃ୍ୟ, ଉ�ାର ପାଇଁ ଏକ ମାଗର୍ ଥିଲା, େଯଉଁ ମାଗର୍କୁ ଆଲ�ା ଚ�ିଟ 
କେଲ। ଏବଂ ସମ� ଦୁନଆିର ଯ�ଣାର ଦାୟି� ନେିଜ ବହନ କେଲ। ଆେମ କ�ିକାର ଯ�ଣାେଭାଗ କରୁଛୁ, ଆଲ�ା େସ 
ସବୁ ବୁଝ ିପାର�।ି କାରଣ ତାହା� କଲାମ େଦହବ� େହାଇ ଏହ ିଦୁନଆିେର ବାସ କେଲ। 

 

ଜ�ତେର କପିରି �େବଶ କରିେବ 
ଯଦ ିଆେମ ଚ�ିା କରୁ େଯ ନଜିର ଉ�ମ ଧମର୍କମର୍ �ାରା ନଜାତ୍  ପାଇ ପାରବିା, େତେବ ଆମର ନଜାତ୍  ପାଇଁ ଆଲ�ା� 
ସହତି ନଜିକୁ ସାମଲି କର,ି ତାହା� େଗୗରବକୁ ହରଣ କରବିା ପର ିେହବ। 
କ�ୁି ଆଲ�ା�ର େରହମତ ବନିା େକୗଣସ ିବ୍ୟ�ି ଜନତେର �େବଶ କର ିପାରବି ନାହିଁ। ଆଲ�ା ତାହା� ନବୀମାନ� �ାରା 
ଆ�କୁ �କାଶ କେଲ େଯ ତାହା� ଏକମା� ମାଗର୍ େହଉଛ ିକୁବର୍ାନ।ି କ�ୁି େସହ ିକୁବର୍ାନେିର େସ �ତବିଦଳ େଯାଗାଇ 
ଥା�।ି ଆ�କୁ ଜନତକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ନମିେ� ଆଲ�ା ତା�ର ନ୍ୟାୟ ଓ ଦୟାେର ଏକ ମାଗର୍ ��ୁତ କେଲ। େଯଉ ଁ
�କାେର ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା େସହ ି�କାେର ଈଶା ମସୀହ ଅ�ମି, ସ�ି କୁବର୍ାନ ି�ରୂେପ ଥେର ମା� ଦୁନଆିକୁ 
ଆସେିଲ । ଆମ ସମ��ର େଗାଟଏି ଦନି କୟାମତ େହବ। ଆଲ�ା େଯଉଁ େମ�ଛୁଆକୁ େଯାଗାଇେଲ ତାହା �ାରା 
ଇ�ାହମି ଓ ତା� ପୁ� ଆଲ�ା�ର େରହମତକୁ �ହଣ କେଲ। ଯଦ ିେସମାେନ େସହ ିେମ�ାଛୁଆକୁ �ହଣ କର ିନଥାେ�, 
େତେବ କ’ଣ େହାଇଥା�ା? ଇ�ାହମି� ପୁ�କୁ ମତୁୃ୍ୟେଭାଗ କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିା�ା। ଆଲ�ା ଆ�ମାନ� ନଜାତ ପାଇଁ  
େଯଉଁ �େୟାଜନୀୟ େଯାଗାଇଛ� ିଯଦ ିଆେ� ତାହାକୁ �ହଣ ନକରବିା, େତେବ ଆମ �ତ ିକ’ଣ ଘଟବି? ଆେ�ମାେନ 
ମଧ୍ୟ ମତୃ୍ୟେଭାଗ କରବିା । 

ଆେ� ଏହାକୁ �ହଣ କରୁ! 
ଆଲ�ା�ର େସହ ିେରହମତର ମାଗର୍କୁ �ହଣ କରବିାକୁ େହେଲ, ତୁ�ର ଗୁନାହ ସବୁକୁ କବୁଲ କରବିାକୁ େହବ। ଆଉ 
ଇମାନ ରଖିବାକୁ େହବ େଯ, ମଁ ୁେମାହର ଗୁନାହ ସକାଶ ୁେଯଉଁ �ାନେର ରହବିା କଥା, ଆଲ�ା ଈଶା ମସୀହ�ୁ େମା ପାଇଁ 
େସହ ି�ାନେର ରଖିେଲ। େତେବ ଯାଇ ଆଲ�ା� ସହତି ତୁ�ର ନୂତନ ଜୀବନ ଆର� େହାଇ ପାରବି। 

 �େତ୍ୟକ ଦନି ଦୂଆ କର�ୁ ଏବଂ କତିାବ-ଏ-ମକୁଦସ ପାଠ କର�ୁ। େଯଉଁମାେନ ଈଶା ମସୀହ�ୁ ନଜାତ୍ ଦାତା ଭାବେର 
ଇମାନ  ରଖିଛ�,ି େସମାନ� ସହତି ସ�ତ ିରଖ�ୁ। ସମ�� ସହତି ମହୁବତେର ରୁହ�ୁ, ଈଶା ମସୀହ� �ାରା ଗୁନାହ 
ମାଫ ହୁଏ, ଏହ ିସସୁମ�ାଦ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା�ୁ। 

( ଆୟତ, କତିାବ  - ଏ – ମକୁଦସ) (େତାରାତ୍ , ଜବୂର, ଇ�ିଲ୍ ): େରାମୀୟ ୩:୨୧ – ୨୬; ଜବୂର ୧୧୮:୧; 
ଆଦପିୁ�କ ୩:୬- ୮, ୨୨; େକାରାନ ୩୭:୧୦୭; ଯା�ାପୁ�କ ୨୦:୨୪; �ତିୀୟ ବବିରଣ ୨୯, ଯିରମିୟି 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 ବବିରଣୀ ପାଇଁ େଯାଗାେଯାଗ କର�ୁ 


