
 

“ଛାମୁକୁ ଆସବିା ଲ ାକର ବଶି୍ଵାସ” 

Oriya translation of “The Good News Message” 
© Susanna Ward — www.seersgate.com 1 

(The Good News Message – Oriya) 

ଛାମକୁୁ ଆସବିା ଲ ାକର ବଶି୍ଵାସ  
 

ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଲେଇ. ଆଉ ବଶି୍ଵା ସ ବନି  ତ ହ ଙ୍କ.1 ବାଇବ  କଲେ ଲେ ଆଲମ 

ବଶି୍ଵା ସରେ ଗ୍େହଣ.2 ଲତଲବ ଲସ େର୍ଶନ ଲେଇ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ.3 ପାରିଥାଲେ 

ଲେ.4 ଲତଲବ ଲସ େର୍ଶନ ଲେଇ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଲେଇ ପାରିଥାଲେ ଲେ ଲସ ଅସ୍ଥିତ୍ଵରେ 

ଅଛନ୍ତିି ଲକୌଣସ ି4.5 ତ ିବାକୟ ଉଚାରଣ କଲର ଓ ରାତ୍ର ିରାତ୍ର ିପ୍ରତ ିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାର୍ କଲର.6 

ଜ୍ଞାନଲର ଆଲମ ଏେ ିବଷିୟକୁ ଅସ୍ଵା କ େ କେିପ େୁ କେୁି ଆମଠାଲର ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଉପସି୍ଥତ ି.7  

 

ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵତ େ ସପକ୍ଷରେ ବ ଇବଲଭିତି୍ତକ ଯୁକି୍ତ. ଜୀବସତ୍ତାବେିୟା ଈଶ୍ଵେଙ୍କ 

ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ ପ୍େମ ଣ କେିବ କୁ.8 ଏଥିସକାରୁ୍ ୋୋଙ୍କର କ ପନା କରାୋଇ ପଲର ଲସ ନଶିି୍ଚତ 

ରୂଲପ ଅସ୍ଥିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତିି.9 ଏେ ି ଜଗତ ଏକ ବସି୍ମୟକ କାରିଗରୀକୁ ପ୍ରକାର୍ କରୁଥିବାରୁ 

ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ େବିୟ କାରିଗରଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ଅଛିି.10 ପ୍ରଲତୟକ ପରିଣାମର ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ 

କାରଣ ଅଛ.ି ସମସ୍ତ ବଷିୟକୁ ଅସ୍ଥିତ୍ଵକୁ ଆଣିବ  ପଛରେ ନଶିି୍ଚତେୂରପ ଏକ କ େଣ େହଛି.ି11 

ଆଣିବାକୁ ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ.  

 

ଆଣିବାକୁ ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ. ଯୁକି୍ତ ଅସି୍ଥତ୍ଵତ େ ସପକ୍ଷରେ ବ ଇବଲଭିତି୍ତକ.12 ଏେ ିଜଗତ 

ଏକ ବସି୍ମୟକ କାରିଗରୀକୁ ପ୍ରକାର୍ କରୁଥିବାରୁ ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ େବିୟ କାରିଗରଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ 

ଅଛି.ି13 ପ୍ରଲତୟକ ପରିଣାମର ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ କାର. ଜୀବସତ୍ତାବେିୟା ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ 

ପ୍େମ ଣ,14 ଲତଲବ ଲସ େର୍ଶନ ଲେଇ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଲେଇ କରୁଥିବାରୁ ନଶିି୍ଚତରୂଲପ 

ଏକ େବିୟ କାରିଗରଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ଅଛିି. ପ୍ରକାର୍ କରୁଥିବାରୁ ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ, ଜୀବସତ୍ତାବେିୟା 
ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ ପ୍େମ ଣ. ଏଥିସକାରୁ୍ ୋୋଙ୍କର କ ପନା କରାୋଇ ପଲର ଲସ ନଶିି୍ଚତ 

ରୂଲପ ଅସ୍ଥିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତିି ଏଥିସକାରୁ୍ ୋୋଙ୍କରକ.15 ଲତଲବ ଲସ େର୍ଶନ ଲେଇ ସମସ୍ତ 

ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଲେଇ ପାରିଥାଲେ.16 ପ୍ରଲତୟକ ପରିଣାମର ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ କାର.17 ଏେ ି

ଜଗତ ଏକ ବସି୍ମୟକ କାରିଗରୀକୁ ପ୍ରକାର୍ କରୁଥିବାରୁ ନଶିି୍ଚତରୂଲପ.18 ଲତଲବ ଲସ େର୍ଶନ 

ଲେଇ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଲେଇ କରୁଥିବାରୁ ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ େବିୟ କାରିଗରଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ 
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ଅଛି.ି19 ଜୀବସତ୍ତାବେିୟା ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ ପ୍େମ ଣ.20 ପ୍ରଲତୟକ ପରିଣାମର 

ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ କାର. ଜୀବସତ୍ତାବେିୟା ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ ପ୍େମ ଣ.21  

 

ଲତଲବ ଲସ େର୍ଶନ ଲେଇ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଲେଇ କରୁଥିବାରୁ ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ େବିୟ 
କାରିଗରଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ଅଛିି.22 ଜୀବସତ୍ତାବେିୟା ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ ପ୍େମ ଣ. ପ୍ରଲତୟକ 

ପରିଣାମର ନଶିି୍ଚତରୂଲପ. େର୍ଶନ ଲେଇ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ. ଜୀବସତ୍ତାବେିୟା ଈଶ୍ଵେଙ୍କ 

ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ ପ୍େମ ଣ. ଜୀବସତ୍ତାବେିୟା ଈଶ୍ଵେଙ୍କ. ଅସ୍ଥିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତିି ଏଥିସକାରୁ୍ ୋୋଙ୍କରକ. 

ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଲେଇ କରୁଥିବାରୁ ନଶିି୍ଚତରୂଲପ. ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ ପ୍େମ ଣ, 

ପ୍ରଲତୟକ ପରିଣାମର. ଲତଲବ ଲସ େର୍ଶନ ଲେଇ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଲେଇ କରୁଥିବାରୁ 

ନଶିି୍ଚତରୂଲପ ଏକ େବିୟ କାରିଗରଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ଅଛିି ଜୀବସତ୍ତାବେିୟା ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ 

ପ୍େମ ଣ ଜୀବସତ୍ତାବେିୟା ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ ପ୍େମ ଣ 23 ଅସ୍ଥିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତିି ଏଥିସକାରୁ୍ 

ୋୋଙ୍କରକ. ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵକୁ ପ୍ରମାଣ ଲେଇ କରୁଥିବାରୁ ପ୍େମ ଣ, ପ୍ରଲତୟକ ପ୍ରମାଣ 

ଲେଇ କରୁଥିବାରୁ ପରିଣାମର.24 ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ଭାବଲର ଆଲମ ଜାଣୁ ଲେ.25 ଲକୌଣସ ି େୁକି୍ତ 

ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵ ବଷିୟରେ ରସମ ନଙୁ୍କ ପ୍େବତ୍ତତ ଇ ପ େିବ ନ ହିଁ ରଯଉଁମ ରନ ଯ ହ  
ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛ ିତ କୁ ଅଗ୍ର ହ୍ୟ କେନ୍ତିି. ପ୍ରମାଣ ଲେଇ କରୁଥିବାରୁ ପ୍େମ ଣ. ଲକୌଣସ ି େୁକି୍ତ 

ଈଶ୍ଵେଙ୍କ ଅସି୍ଥତ୍ଵ ବଷିୟରେ ରସମ ନଙୁ୍କ ପ୍େବତ୍ତତ ଇ ପ େିବ ନ ହିଁ ରଯଉଁମ ରନ ଯ ହ  
ସ୍ପଷ୍ଟ.26  

 

ଅନୁଭବ କରୁ, ଆଲମ ତାୋଙ୍କ ପରିଚାଳନାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆଲମ ତାୋଙ୍କ.27 ଈଶ୍ଵେ ଆମକୁ 

ଆଶ୍ଚର୍ଯତୟେୁରପ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛେ.ି28 ଈର୍ବର କଅଣ ବେିୟମାନ ଅଟେ”ି ଅସାେୃର୍ୟ ଭାବଲର. 

ମିଏର୍ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନଟି ିଲର ଏେ ିବଷିୟ ଉଲେଖ କରେ ିଲେ ମିଏର୍ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନଟି ିଲର ଏେ ିବଷିୟ 

ଉଲେଖ କରେ ି ଲେ ମିଏର୍ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନଟି ି ଲର ଏେ ିବଷିୟ ଉଲେଖ କରେ ି ଲେ. େେ ିଜଲଣ 

ସଧାରଣ ବୟକି୍ତ େୀରୁ୍ କେଥିିବା ବଷିୟକୁ କେେ ିଲତଲବ ଲସ.29 ତକଶ “ଲତଲବ” ଆରମ୍ଭ େୁଏ 

ଲେଲବ େୀରୁ୍ଙ୍କ ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ଶ ପରିଚୟ ବଷିୟଲର ଆଲ ାଚନା କରାୋଏ 30  

 

ତୁଲମ ତାୋକୁ ମୁଖଶ ଲବା ି ପାଟ ିବନ୍ଦ କରିପାରିବ, ତୁଲମ ତାୋଙ୍କ. ଏେ ିବଷିୟ ଉଲେଖ କରେ ି
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ଲେ. େୀରୁ୍ଙ୍କ ବଷିୟଲର ଲେଉଁମାଲନ. ଏକ ସ୍ତରଲର େିଏ ନଜିକୁ ମୁଖଶ.  ଅବା ଲସ ନକଶର 

େୟାବଳ.31 େୁଏତ ଏେ ିବୟକି୍ତ ଈର୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥି ା ଓ ପୁତ୍ର.32 ତୁଲମ ତାୋଙ୍କ ଉପଲର ଲଛପ 

ପକାଇପାର ଓ ୋନବ ଭାବ ିତାୋକୁ େତୟା . ଅବା ତାୋଙ୍କ ପାେଲର ନତମସ୍ତକ ଲୋଇପାର 

ଏବଂ ତାୋଙୁ୍କ ଈର୍ବର. କେୁି ଈର୍ବରନନି୍ଦା ନମିଲେ. ଅଲନକ ବଷିୟ କରିନାୋେ ି ୋୋ 
ବାଇବ ଲର ତାୋଙ୍କ ବଷିୟଲର  ିପିବଦ୍ଧ —  ିପିବଦ୍ଧ କଲେ, ତାୋ ସେ େୁକି୍ତ କରିବା ପାଇଁ 
ଆଲମ କଏି.  ିପିବଦ୍ଧ ଅଛ.ି ପ୍ରକୃତଲର େୀରୁ୍ଙ୍କ. କପିରି େୀରୁ୍ କଅଣ କଲ  ଅବା ନ କେଲି :  

 
ତୁଲମ ଲତଲବ ତାହାଙ୍କ ମତୁୃୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ଲପୟ. ଅସୀମ ଲପୟ କରପିାରଲିବ. ଯୀଶୁ, 

ମନୁଷ୍ୁ ଲହଲ  ଲଯପର ି ଲସ ଆମ ନମିଲେ ମତୁୃୁଲ ାଗ କରପିାରଲିବ. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ’ଠାଲର ବଶିବାସ ଦବାରା 
ପରତି୍ରଣ ପ୍ରାପି୍ତ ସମ୍ଭବ ଅଲେ. ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶବରତବ ହିଁ ଏହାର. ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶବରତବ ଲହତୁ, ଲସ ଲ ାଷ୍ଣା କଲ  

ଲଯ. ପ୍ରକାଶତି ପୁସ୍ତକଲର, ଏକ ଦୂତ ଲପ୍ରରତି ଲଯାହନଙୁ୍କ ଲକବଳ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆରାଧନା କରବିାକୁ ଆଜ୍ଞା 
ଦେଲଲ . ଯୀଶୁ ଆରାଧନା ଗ୍ରହଣ କରେ.ି ଲ ାକମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଆରଧନା କରବିାରୁ  ତ୍ସନା କରେ.ି ଯଦ ି

ଯୀଶୁ ଈଶ୍ଵର ଦ ାଇ. ବାଇବ ଲର ଆହୁର ିଅଲନକ ପଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ାାଂସ; ରହଅିଛ ିଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ଵରତ୍ଵ 

ବଷିୟଦର ଯୁକି୍ତ କରଲ . ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଇଶ୍ଵର ଦ ବାର କାରଣ ଦଯ ଯେ ିଯୀଶୁ, ଈଶ୍ଵର ଦ ାଇ ନ ଥାଦେ, ଲତଲବ 

ତାହାଙ୍କ ମତୁୃୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ଲପୟ . ଜଲଣ ସଷୃ୍ଟ ବୁକି୍ତ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଲହାଇ ଥାେ ିଯଦ ିଲସ 

ଇଶ୍ଵର. ଲହାଇ ନଥାେ ିଓ ଲସ ଏକ ଅସୀମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବଦିରାଧଦର ଅସୀମ. ଲବତନକୁ.  

 

ତୁଲମ ଲକବଳ ଈଶ୍ଵେ ହିଁ ଏହ ିପ୍େକ େ ଅସ ମ ରେମକୁ ପେିଧ କେିପ େିରବ ଲକବଳ ଈଶ୍ଵେ 

ଏହ ିପେି ଜଗତେ ସମସ୍ତ ପ ପକୁ ରନଇ ପ େିରବ ମୃତୁୟ ଗ କରିପାରିଲବ ଏବଂ ପୁନରୁଥିତ 

ପାପ ଓ ମୃତୁୟ ଉପଲର ଆପଣା ବଜିୟର ପ୍ରମାଣ ଲେଇପାରିଲବ.33 ଲକଲତକ କଠନି ବାଇବ  

ଅନୁଲେେ ଲକଲବଳ ବଶି୍ଵା ସ. ପରିତ୍ରାଣ କଅଣ ଲକବଳ ବଶି୍ଵା ସ ଦ୍ଵା େ  ନ  ବଶି୍ଵା ସ 

ସହ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପରିତ୍ରାଣ କଅଣ ଲକବଳ ବଶି୍ଵା ସ ବଶି୍ଵା ସ ସହ କର୍ମ 

ମଧ୍ୟ ଆ.34 ଲେଉଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ବଶି୍ଵା ସ ମ ରନ ଫଳବି  ଆବଶ୍ୟକ ତାୋ ଗା ାତୀୟ . 

ଲୋଇଅଛ,ି ପୁରାତନ ବଷିୟ ସବୁ  ପ ପାଇଅଛ.ି ପାଉ  ଗୁରୁତ୍ତ୍ଵ ଦଅିନ୍ତ ି ରଯ ଖ୍ର ଷ୍ଟଙୁ୍କ 

ପ୍େକୃତ ବଶି୍ଵା ସ କେିବ େ ଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ କ ର୍ଯତୟ କେିବିା ପାଉ  ଗୁରୁତ୍ତ୍ଵ କେିବ େ 

ଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ କ ର୍ଯତୟ କେିବିା.35  
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ଲସେ ିର୍ାସ୍ତ୍ାଂସଲର  ଆମକୁ ଆତ୍ମଲର ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ କୁୋୋଇଛ:ି ଆପଣ ବବିାେ 

ନଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ନମିଲେ.36 ଗମନ କରିବାର ର୍ଖିିବା ନମିଲେ ଲକୌଣସି ସେଜ ଲୋଜନା. 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋଗୟ ଆଚରଣ କରିବା ଲେଉଛ ିେନିକୁ େନି ଓ କ୍ଷଣ ପ୍ରତକି୍ଷଣ .37 ଆତ୍ମକି ଭାଲବ 

ପରିପକବ ଲୋଇଥିବା ଏବଂ ଈର୍ବରଙ୍କ ସେ ଗମନ କରୁଥିବା ଜଲଣ. ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ 

ଲେଇ ପ୍ରଭୁ. ଆପଣା ଈର୍ବରଙୁ୍କ ଲପ୍ରମ. ଈର୍ବରଙ୍କ ସେ ଥିବା ଆମର ସମ୍ପକଶ ଅନୟ ସମସ୍ତ—
 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଲତୟକ େଗି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ.38 ଏବଂ ପ୍ରଲତୟକ ପୁନଃଜନମପ୍ରାପ୍ତ 

ବରି୍ବାସୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଲେଉଛ.ି ଆପଣ ଲେଲତଲବଲଳ ବବିାେ ନମିଲେ ପ୍ରସୁ୍ତତ େୁଅେ.ି େେ ିଆପଣ 

ନଜିକୁ ନଲିଜ ତାଙ୍କଠାଲର ସମପିତ େୁଅେେିେ ିଆପଣ ନଜିକୁ ନଲିଜ ତାଙ୍କଠାଲର ସମପିତ 

େୁଅେ.ି39 ଆଶ୍ଚେଶୟଜନକ େନି ଆସବି ଲସେ ିସମୟଲର ବବିାେ ନମିଲେ. ବାଇବ  ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ 

ଅଲନୈତକିତା ବା ବୟଭିଚାରର ପ୍ରତଲିରାଧ ନ କରି ଲସଥିରୁ ପଳାୟନ. ଅଛ ିୋୋକ ିଲସପରି 
ବଷିୟଗୁଡକିର ପ୍ରକୃତ.ି ଏବଂ କାୋକୁ ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ନ ଲେବା ବା କାୋକୁ ଅପମାନତି 

ନ କରିବା ନମିଲେ କୁଲେ.40
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