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ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯ�ାରା ଆପଣଙ୍କ
ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ
ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତି ସାଧାରଣ ମାନର ଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବଗତ
ଥିଲେ, ସେମାନେ ହୁ ଏତ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରି ନ ଥିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବ ଇତିହାସରେ ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ
ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ତାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟତାର
ପରିଚୟ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା
ପିତା ଈ�ରଙ୍କଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରେରିତ, ଏହି ବି�ସନୀୟତା ସେମାନେ ଅନୁ ଭବ କରିଥିଲେ।
ଗ୍ଭରି ମଙ୍ଗଳ ସମାଗ୍ଭରର ଲେଖକଗଣ ଅର୍ଥାତ ମାଥିଉ, ମାର୍କ, ଲୁ କ ଓ ଯ�ୋହନ ଆପଣା ପୁସ୍ତକ
ସମୂହରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାର୍ଥୀବ ଜୀବନର ଗୁରୁ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍।ତି ଏହା
‘ସୁସମାଗ୍ଭର’ ବା ‘ସୁସମ୍ବାଦ’ ନାମରେ ପରିଚତ
ି । ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହି ସେମାନେ ଅନୁ ଶରଣକାରୀ
ଭାବରେ ନିଜ ଅନୁ ଭୂତିରୁ କିମବା୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବି�ାସ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭରସା ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକଳରୁ ନିଜ ପୁସ୍ତକମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଯଦ୍ୟପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ଇଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଜନ୍ମ ତଥା ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଘଟଣାମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍,ତି ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କ
ଜୀବନର ଶେଷ ତିନ ି ବର୍ଷର ଘଟଣାବଳୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣା ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ
ସେ, ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜର ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ କର୍ତ୍ତା, ମହାନ
(ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ) ସୁସ୍ଥକାରୀ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ।
ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈ�ରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସୁସମ୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଆଗମନରେ ସଫଳ ହେଲା। ମାର୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

iv

ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସୁସମ୍ବାଦ ହେଉଛି:- ପରମେ�ର ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ସେ ମଶୀହ

ବା ମନ�ୋନୀତ ରାଜା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତାହାଙ୍କ �ାରା ପରମେ�ରଙ୍କ ମହାନ ଯ�ୋଜନା,
ଅର୍ଥାତ୍, “ସମସ୍ତ ମାନବ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏହି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ” ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ
ହେବ। ଯ�ୋହନ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା (ଖ୍ରୀଷ୍ଟ)ଙ୍କୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେ କି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ
ଥିଲେ, ଏ ବିଷୟ ଦର୍ଶାଇ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ତି
“ଅନେକ ଲ�ୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡକ
଼ି ର ବିବରଣୀ ଲେଖିବା
ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡକ
଼ି ୁ ନିଜେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଗ୍ଭର କରି ପରମେ�ରଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି,
ସେହିମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ ଠିକ୍ ସେହିସବୁ କଥା
ସେମାନେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ହେ ମାନ୍ୟବର, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ନିଜେ ସାବଧାନ ହୋଇ
ଏ ସବୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛ,ି ସେଥିସକାଶେ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହାର ଗ�ୋଟିଏ କ୍ରମିକ ବିବରଣୀ
ଏକ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କଲି। ମୁଁ ଏଗୁଡକ
଼ି ଲେଖିବା ଫଳରେ
ଆପଣମାନେ ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ସତ୍ୟ।”
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଘଟଣାବଳୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲୁ କ ତା’ଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା
ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍,ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲେଖା,
ଗ୍ଭରି ମଙ୍ଗଳ ସମାଗ୍ଭରରୁ ଉଦ୍ଧୃ ତ, ଗ�ୋଟିଏ କ୍ରମଶଃ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ବିବୃତ୍ତି। ଯ�ୋହନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ଲୁ କ
ପୁସ୍ତକ ସମଭାବାତ୍ପନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହତ
ି ଏବଂ ଗ୍ଭରଗ�ୋ
ି ଟି ସୁସମାଗ୍ଭରରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣ�ୋଦିତ।
ଯୀଶୁ ଅନେକଗୁଡଏ
଼ି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡକ
଼ି କଲେ। ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ
ଦେଖିଲେ। ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡକ
଼ି ଏ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି
ପୁସ୍ତକରେ ଏହିସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେପରି ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରିବ ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ପରମେ�ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଓ ବି�ାସ କରି, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମ �ାରା
ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି। 
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ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା

1.1 ଆରମ୍ଭ

ଜଗତ ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହି ବାକ୍ୟ ପରମେ�ରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ସେହି ବାକ୍ୟ
ପରମେ�ର ଥିଲେ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ �ାରା ସବୁ କଛ
ି ି
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସଂସାରରେ ଏପରି କିଛ ି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ତାହାଙ୍କ �ାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ।
ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। ସେହି ଜୀବନ ପୃଥିବୀର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲ�ୋକ ଥିଲା। ସେହି
ଆଲ�ୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲ�ୋକିତ ହୁ ଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଲ�ୋକକୁ ଲ�ୋପ କରି ପାରି ନାହିଁ।
ଯ�ୋହନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ପରମେ�ର ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ସେହି ଆଲ�ୋକ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲ�ୋକ ଆଲ�ୋକ
ବିଷୟରେ ଶୁଣିପାରିଲେ ଓ ବି�ାସ କରି ପାରିଲେ। ଯ�ୋହନ ନିଜେ ଆଲ�ୋକ ନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲ�ୋକ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଆଲ�ୋକ ଜଗତକୁ
ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଆଲ�ୋକ ସବୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲ�ୋକ ଦିଅନ୍ତି।
ସେହି ବାକ୍ୟ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟ) ଜଗତରେ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ �ାରା ଏ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ
ଏହି ଜଗତର ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ,
କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲ�ୋକ
ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବି�ାସ କଲେ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ
ବି�ାସ କଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେହି
ସନ୍ତାନମାନେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପିତା-ମାତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
କିମ୍ବା ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ସାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ।
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ସେହି ବାକ୍ୟ ମନୁ ଷ୍ୟ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ। ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ମହିମା

ଦେଖିଲୁ , ଏହି ମହିମା ପରମପିତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଥିଲା। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁ ଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଯ�ୋହନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ
ବିଷୟରେ କହୁ ଥିଲି, ସେ ଏହି। ମୁଁ କହିଲି, ‘ମ�ୋ’ ପରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍,ତି ସେ ମ�ୋ’ଠାରୁ ବହୁ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ସେ ମ�ୋ’ ପୂର୍ବରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ।’”
‘ବାକ୍ୟ’ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁ ଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ
ପାଇଲୁ । ମ�ୋଶାଙ୍କ �ାରା ଆମ୍ଭକୁ ନିୟମ ମିଳଲ
ି ା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ �ାରା ଅନୁ ଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ
ଆସିଲା। ପରମେ�ରଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି
ପରମେ�ର। ସେ ପରମପିତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତମ। ପରମେ�ର କିପରି ଅଟନ୍ତି, ଏହା ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭକୁ
ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।1
1.2 ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ �ର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଘ�ୋଷଣା
ହେର�ୋଦ ଯିହୂଦାର ରାଜା ଥିବା ସମୟରେ ଜିଖରିୟ ନାମକ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ସେ ‘ଅବିୟଙ୍କ’
ଦଳର ଲ�ୋକ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଏଲୀଶାବେଥ। ଏଲୀଶାବେଥ ହାର�ୋଣ ବଂଶର
ଝିଅ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁ ହେଁ ପରମେ�ରଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଭୟ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପାଳିବାକୁ କହିଥିବା ସମସ୍ତ କଥା
ସେମାନେ ଦୁ ହେଁ ପାଳୁ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କ�ୌଣସି ଭୁଲ ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ�ୌଣସି
ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ନ ଥିଲେ। ଏଲୀଶାବେଥ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ଉଭୟେ ଜିଖରିୟ ଓ ଏଲୀଶାବେଥ ବୁ ଢ଼ାବୁଢ଼ୀ
ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଜିଖରିୟ ତାହାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ଜଣେ ଯାଜକ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ପରମେ�ରଙ୍କ
ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଦଳର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଧୂପ ଅର୍ପଣ
କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନେ ସଦାବେଳେ ଜଣେ ଯାଜକଙ୍କୁ ବାଛୁ ଥିଲେ। ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ
ବଛାଗଲା। ତେଣୁ ଜିଖରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବାହାରେ ବହୁ ତ
ଲ�ୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଧୂପ ଲାଗିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ �ର୍ଗଦୂ ତ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ଧୂପ
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ବେଦିର ଡାହାଣ ପଟେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଖରିୟ �ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବିଚଳିତ ଓ ବହୁ ତ
ଭୟଭୀତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ �ର୍ଗଦୁ ତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଜିଖରିୟ! ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁ ମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା

ପରମେ�ର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭର ପତ୍ନୀ ଏଲୀଶାବେଥ ଗ�ୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବେ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ତାହାର ନାମ ଯ�ୋହନ ରଖିବ। ତୁ ମ୍ଭେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ ହେବ। ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେତୁ ବହୁ ତ ଲ�ୋକ
ଖୁସୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯ�ୋହନ ମହାନ ହେବେ। ସେ କେବେ ହେଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ
କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ।
ଯ�ୋହନ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପରମେ�ର ଅଟନ୍ତି। ଯ�ୋହନ ନିଜେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିବେ।
ସେ ଏଲି ୟଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ସେ ଏଲି ୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବେ। ସେ ପିତାଗଣ ଓ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବା ଅନେକ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିର ଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ସେ ନେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ
ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।”
ଜିଖରିୟ �ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହା କହୁ ଛ, ତାହା ସତ୍ୟ ବ�ୋଲି ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବ?
ି ମୁଁ
ଜଣେ ବୁ ଢ଼ା ଲ�ୋକ ଓ ମ�ୋର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବୁ ଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେଣି।”
�ର୍ଗଦୂ ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ଗାବ୍ରିଏଲ। ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କ ସାମନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ତୁ ମ୍ଭ
ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଓ ଏ ସୁସମାଗ୍ଭର ଦେବାକୁ ପରମେ�ର ମ�ୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ
ଶୁଣ! ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ କଥାରେ ବି�ାସ କଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚି ତ ସମୟ ଆସିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ବ�ୋଲି
ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବେ ତୁ ମ୍ଭେ ମୂକ ହୋଇଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ନ ଘଟିଛ,ି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭେ
କହିବା ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିବ।”
ତେଣେ ଲ�ୋକମାନେ ବାହାରେ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ
ଯେ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଖରିୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାହିଁକି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି! ଯେତେବେଳେ
ଜିଖରିୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛ ି କଥା କହି ପାରୁ ନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ
ବୁ ଝି ପାରିଲେ ଯେ, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ�ୌଣସି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍।ତି ସେ ମୂକ ହୋଇ
ଯାଇଥିଲେ ଓ କେବଳ ଠାରରେ କହୁ ଥିଲେ। ଜିଖରିୟଙ୍କ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବା
ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ।
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ତା’ପରେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଲୀଶାବେଥ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ତେଣୁ ଏଲୀଶାବେଥ ଘର

ବାହାରକୁ ପାଞ୍ଚମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଲୀଶାବେଥ କହିଲେ, “ଦେଖ, ଶେଷରେ
ପରମେ�ର ମ�ୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ�ୋର ଲଜ୍ୟା ନିବାରଣ କରିବା
ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମ�ୋ’ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି।”2
1.3 ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ �ର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଘ�ୋଷଣା
ଏଲୀଶାବେଥଙ୍କର ଗର୍ଭର ଷଷ୍ଠ ମାସ ଗ୍ଭଲୁଥିଲା। ଗାଲିଲୀର ଗ�ୋଟିଏ ସହର ନାଜରିତରେ ବାସ
କରୁଥିବା ଜଣେ କୁ ମାରୀକନ୍ୟା ପାଖକୁ ପରମେ�ର ଦୂ ତ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜ
ଯ�ୋଷେଫ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ତାହାଙ୍କର
ନାମ ମରିୟମ ଥିଲା। �ର୍ଗଦୂ ତ ସେହି କନ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, “ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଅନୁ ଗ୍ରହ
କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ଅଛନ୍ତି।”
ମରିୟମ �ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଉଦ୍ବଗ୍ନ
ି ହୋଇଗଲେ। ତାହାଙ୍କ ଅଭିବାଦନର ଅର୍ଥ କ’ଣ
ହ�ୋଇପାରେ, ସେହି କଥା ଭାବି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ।
�ର୍ଗଦୂ ତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମରିୟମ! ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେ�ର ତୁ ମ୍ଭ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ
ହୋଇଛନ୍।ତି ଶୁଣ, ତୁ ମ୍ଭେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ତୁ ମ୍ଭେ ଗ�ୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ
ନାମ ଯୀଶୁ ରଖିବ। ସେ ମହାନ ହେବେ। ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବୋପରିସ୍ଥ ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର
ବ�ୋଲି କହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ
କରିବେ। ସେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକୁ ବବଂଶ ଉପରେ ରାଜ� କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କେବେ
ହେଲେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ।”
ମରିୟମ �ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଏହା କିପରି ଘଟିବ? ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁ ମାରୀ ଅଛି।”
�ର୍ଗଦୂ ତ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ, “ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ତୁ ମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସର୍ବୋପରିସ୍ଥ ପରମେ�ରଙ୍କ
ଶକ୍ତି ତୁ ମ୍ଭକୁ ଆବରଣ କରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବାଳକ ପବିତ୍ର ହେବେ।
ସେ ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତୁ ମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଲୀଶାବେଥ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ
ଅଛନ୍।ତି ବହୁ ତ ବୁ ଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏବେ ଗ�ୋଟିଏ ପୁତ୍ରସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ।
ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏଣିକି ଆଉ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ
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ଏବେ ଛଅ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଟନ୍ତି। ପରମେ�ର ସବୁ କଛ
ି ି କରି ପାରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ
ବ�ୋଲି କିଛ ି ନାହିଁ।”
ମରିୟମ କହିଲେ, “ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ କନ୍ୟା ଅଟେ। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଯାହା କହିଲ, ମ�ୋ’ ପାଇଁ
ତାହା ହିଁ ହେଉ।” ତା’ପରେ �ର୍ଗଦୂ ତ ତାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ।3
1.4 ଏଲୀଶାବେଥଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମରିୟମଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ
ଠିକ୍ ତା’ପରେ ମରିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଓ ତରତର ହୋଇ ଯିହୂଦାର ପାହାଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥିତ

ଗ�ୋଟିଏ ନଗରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏଲିଶାବେଥଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ
କଲେ। ମରିୟମଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଏଲୀଶାବେଥଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ନାଚି ଉଠିଲା।
ଏଲୀଶାବେଥ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲେ।
ଏଲୀଶାବେଥ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧନ୍ୟା।
କାରଣ ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛ, ପରମେ�ର ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋ’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଆସିଛ! ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭଲ ଘଟଣା କାହିଁକି
ଘଟିଲା? ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ଅଭିବାଦନର �ର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମ�ୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା।
ତୁ ମ୍ଭେ ଧନ୍ୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତୁ ମ୍ଭେ ତାହା ବି�ାସ କରିଛ। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ
ଘଟିବ ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କଲ।”4
1.5 ପରମେ�ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ
ତା’ପରେ ମରିୟମ କହିଲେ,
“ମ�ୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛି।
ମ�ୋର ହୃ ଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ପରମେ�ର ମ�ୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା।
ମ�ୋର କିଛ ି ମହ� ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ପରମେ�ର ମ�ୋ’ ଭଳି ଦୀନହୀନ ଦାସୀ ଉପରେ କୃ ପାଦୃ ଷ୍ଟି ପକାଇଲେ।
ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମ�ୋତେ ଧନ୍ୟ କହିବେ।
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କାରଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେ�ର ମ�ୋ’ ପାଇଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି।
ତାହାଙ୍କର ନାମ ପବିତ୍ର ହେଉ।
ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି,
ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୟା କରନ୍ତି।
ସେ ତାହାଙ୍କର ବାହୁ ର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ସେ ଅହଂକାରୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନଛତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଯ�ୋଜନା �ଂସ କରିଦେଲେ।
ପରମେ�ର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସିହାଂସନରୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣିଲେ
ଓ ଦୀନହୀନ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ।
ସେ ଭ�ୋକିଲା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଇ ତୃ ପ୍ତ କଲେ,
କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଓ �ାର୍ଥପର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇଦେଲେ।
ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବାଛିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ।
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର କୃ ପା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଅବ୍ରହାମ ଓ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୟା
ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା,
ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।”5
1.6 ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମ
ଏଲୀଶାବେଥଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ସମୟ ହେବାରୁ ସେ ପୁତ୍ରସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ।

ତାହାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ପରିବାରର ଲ�ୋକେ ଶୁଣିଲେ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅଶେଷ ଦୟା
କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଲୀଶାବେଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ।
ବାଳକର ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସେମାନେ ଶିଶୁକୁ ସୁନ୍ନତ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନେ
ବାଳକର ନାମ ତା’ର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁ ସାରେ ଜିଖରିୟ ଦେବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ମା
କହିଲେ, “ନା, ତା’ର ନାମ ଯ�ୋହନ ଦିଆଯିବ।”
ଲ�ୋକମାନେ ଏଲୀଶାବେଥଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭର କ�ୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଏଭଳି ନାମ ନାହିଁ।”
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ତା’ପରେ ସେମାନେ ପରେ ତା’ର ବାପାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ ଏହି ଶିଶୁର ନାମ କ’ଣ ଦେବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଛ?”

ଏହା ଶୁଣି ଜିଖରିୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲେଖାଫଳକ ମାଗି ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ,
“ତା’ର ନାମ ଯ�ୋହନ।” ସବୁ ଲ�ୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତା’ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜିଖରିୟଙ୍କ ପାଟି
ଖ�ୋଲିଗଲା। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପାରିଲେ। ସେ ପରମେ�ରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ।
ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଯିହୂଦାର ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶରେ ଲ�ୋକେ
ଏହିସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ
ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଗଲେ। ଲ�ୋକେ ଭାବିଲେ, “ଏ ବାଳକଟି କ’ଣ ହେବ?” ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ପିଲାଟିର ସହିତ
ଅଛି, ସେମାନେ ଏପରି ଭାବିଲେ।6
1.7 ପରମେ�ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ
ତା’ପରେ ଯ�ୋହନଙ୍କ ପିତା ଜିଖରିୟ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାରେ ପରିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ
କହିଲେ,
“ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କର।
ସେ ନିଜ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ �ାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସେବକ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରରୁ,
ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବହୁ ତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ବାସ କରୁଥିବା ନିଜ ପବିତ୍ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ
ପରମେ�ର ଏହା କରିବେ ବ�ୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ
ତଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି
ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇବେ ବ�ୋଲି କହିଥିଲେ
ଏବଂ ସେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି।
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ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ।
ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଶକ୍ତି କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ।
ତା ଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ପରମେ�ରଙ୍କ ସେବା କରି ପାରିବୁ।
ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେ�ରଙ୍କ ଆଗରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ରହିବୁ।
“ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେ ହେ ଶିଶୁ! ତୁ ମ୍ଭେ ସେହି ପର୍ବୋପରିସ୍ଥ ପରମେ�ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ରୂପେ
ଖ୍ୟାତ ହେବ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମ୍ଭେ
ପ୍ରଥମେ ଯିବ।
ପରମେ�ରଙ୍କ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣେଇଦେବ ଯେ
ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ।
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେ�ରଙ୍କ ସ୍ନେହମୟ ଅନୁ ଗ୍ରହ ହେତୁ ,
�ର୍ଗରୁ ଆଗତ ଗ�ୋଟିଏ ନୂ ତନ ଦିନର ପ୍ରଭାତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଲ�ୋକିତ କରିବ।
ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପରମେ�ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବେ।”
ଶିଶୁଟ ି ଏହିପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗି ଲା ଓ ଆତ୍ମାରେ ଦୃ ଢ଼ରୁ ଦୃ ଢ଼ତର ହେବାକୁ ଲାଗି ଲା।

ଇସ୍ରାଏଲରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯ�ୋହନ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କଠାରୁ
ଦୂ ରରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।7
1.8 ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ
ସେହି ସମୟରେ ର�ୋମୀୟ ଶାସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଇସର
ଅଗଷ୍ଟଙ୍କର ଗ�ୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଘ�ୋଷଣା କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞାଟି କୁ ହେ ଯେ, ସମସ୍ତେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ
ନିଜ ନିଜ ନାମର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା ଥିଲା। �ିରୀଣିୟ ସୁରୟ
ି ାର
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ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସମୟରେ ଏହା ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ
ନିଜ ନିଜ ନଗରକୁ ଗଲେ।
ଯ�ୋଷେଫ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଯିହୂଦା ପ୍ରଦେଶର

ବେଥ୍ଲେହିମକୁ ଗଲେ। ବେଥ୍ଲେହିମ ନଗର ଦାଉଦଙ୍କ ନଗର ନାମରେ ପରିଚତ
ି ଥିଲା। ଯ�ୋଷେଫ
ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ, କାରଣ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ବିବାହ
ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। (ମରିୟମ ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ।) ଯ�ୋଷେଫ ଓ ମରିୟମ
ବେଥ୍ଲେହିମରେ ଥିବା ସମୟରେ ମରିୟମଙ୍କର ପ୍ରସବ ସମୟ ଆସିଲା। ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ
ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଚଟିଘରେ ଆଉ ଜାଗା ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ମରିୟମ
ଶିଶଟ
ି ୁ ଲୁ ଗାପଟାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳରେ ଗ�ୋରୁ କୁ ଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲେ।8
ୁ କ
1.9 ମେଷପାଳକଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ
ସେହି ରାତିରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ସେମାନଙ୍କର ମେଷଗୁଡକ
଼ି ୁ ରାତିସାରା ପଦାରେ ଜଗି
ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂ ତ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଗ�ୌରବର ଜ୍ୟୋତିଃ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁ ର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଝଲକି ଉଠିଲା। ମେଷପାଳକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। �ର୍ଗଦୂ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମାଗ୍ଭର ଆଣିଛ।ି ତାହା ସବୁ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। କାରଣ
ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ ନି ପାରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍କେତ: ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଗ�ୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ
ହୋଇ ଗ�ୋରୁ କୁ ଣ୍ଡରେ ଶ�ୋଇଥିବାର ଦେଖିବ।”
ସେହି ସମୟରେ �ର୍ଗରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ �ର୍ଗଦୂ ତମାନେ ଆସି ସେହି �ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କ ସହିତ ଯ�ୋଗ
ଦେଲେ। ସମସ୍ତ �ର୍ଗଦୂ ତ ଏହିପରି ପରମେ�ରଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ:
“�ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ପରମେ�ରଙ୍କ ଜୟ ହେଉ,
ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମେ�ର ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ।”
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�ର୍ଗଦୂ ତମାନେ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି �ର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ମେଷପାଳକମାନେ ପରସ୍ପର
କୁ ହାକୁ ହ ି ହେଲେ: “ଆମ୍ଭେମାନେ ବେଥ୍ଲେହିମ ଯିବା ଓ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛ ି ବ�ୋଲି ପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ତାହା ଦେଖିବା।”
ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ଓ ମରିୟମ ଏବଂ ଯ�ୋଷେଫଙ୍କୁ ଖ�ୋଜି ପାଇଲେ। ସେହି ଶିଶୁ
ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋରୁ କୁ ଣ୍ଡରେ ଶ�ୋଇଥିଲେ। ମେଷପାଳକମାନେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଏହି ଶିଶୁଙ୍କ
ବିଷୟରେ �ର୍ଗଦୂ ତମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ। ମେଷପାଳକମାନେ
ଯାହା କହିଲେ, ତାହା ଶୁଣି, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଏସବୁ କଥା ନିଜ ମନ
ଭିତରେ ଗ�ୋପନ ରଖି, ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମେଷପାଳକମାନେ ନିଜ ମେଷମାନଙ୍କ
ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଯାହାସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଓ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେ�ରଙ୍କୁ
ଗ�ୌରବ ଦେଲେ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କଲେ। �ର୍ଗଦୂ ତମାନେ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଜିନଷ
ି କୁ ସେହିପରି ଦେଖିଲେ।
ଶିଶୁଟ ି ଆଠ ଦିନର ହେବାରୁ ତା’ର ସୁନ୍ନତ କରାଗଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ରଖାଗଲା। ସେ
ଗର୍ଭରେ ରହି ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ �ର୍ଗଦୂ ତ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ନାମ ଦେଇଥିଲେ।9
1.10 ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀ କରଣ
ମ�ୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ ଶୁଚ ି ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଏହା ପରେ ଯ�ୋଷେଫ ଓ ମରିୟମ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ
‘ନିୟମ’ରେ ଲେଖାଅଛି: “ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ ହେବ।’” ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମରେ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଅଛି: “ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦୁ ଇଟି କପ�ୋତ କିମ୍ବା
ଦୁ ଇଟି ପାରାଛୁ ଆ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବାକୁ ହେବ।” ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ
ଯ�ୋଷେଫ ଓ ମରିୟମ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗଲେ।
ଯିରୁଶାଲମରେ ଶିମିୟ�ୋନ ନାମରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ରହୁ ଥିଲେ।
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସା�ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେ�ର କେବେ ଆସିବେ, ସେହି ସମୟକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା
କରି ରହିଥିଲେ। ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ କହି ଦେଇଥିଲେ ଯେ,
ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ।
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ଆତ୍ମା ଶିମିୟ�ୋନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଲେ। ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ପାଇଁ ଯ�ୋଷେଫ ମରିୟମ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଶିମିୟ�ୋନ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
କ�ୋଳକୁ ନେଇ ପରମେ�ରଙ୍କ ସ୍ତୁତିଗାନ କରି କହିଲେ:
“ପ୍ରଭୁ! ଏବେ ତୁ ମ୍ଭେ କହିବା ଅନୁ ସାରେ ତୁ ମ୍ଭର ଏହି ଦାସକୁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାକୁ ଦିଅ।
ମୁଁ ମ�ୋ’ ଆଖିରେ ତୁ ମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଦେଖିଛି।
ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲ�ୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ।
ସେ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭରି ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଲ�ୋକ ଅଟନ୍ତି
ଓ ସେ ତୁ ମ୍ଭର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ�ୌରବ ଆଣିବେ।”
ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପା-ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିମୟ�ୋ
ି ନଙ୍କ ମୁହର
ଁ ୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ତା’ପରେ ଶିମିୟ�ୋନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଏ ବାଳକ ଯ�ୋଗୁଁ
ଅନେକ ଯିହୂଦୀଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ହେବ। ସେ ପରମେ�ରଙ୍କର ଏକ ଚିହ୍ନ ହେବେ ଓ ତାହା

ଲ�ୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ�ୋପନକଥା ପ୍ରକାଶିତ
ହେବ। ସେହି ଘଟଣା ସବୁ ତୁ ମ୍ଭର ହୃ ଦୟକୁ ଦୁ ଃଖ ଆଣିବ।”
ସେତେବେଳେ ହାନ୍ନା ନାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେ
ଆଶେର ବଂଶର ଫି ନୂ ୟେଲଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ହାନ୍ନା ବହୁ ତ ବୁ ଢ଼ୀ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ବିବାହ
ପରେ ମାତ୍ର ସାତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ �ାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ତା’ପରେ ତାହାଙ୍କର �ାମୀ
ମରିଗଲେ ଓ ସେ ବିଧବା ହୋଇ ଏକୁ ଟଆ
ି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ତାହାଙ୍କୁ ଚଉରାଅଶୀ ବର୍ଷ
ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ହାନ୍ନା ସବୁ ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁ ଥିଲେ। କେବେ ହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି
ଯାଇ ନ ଥିଲେ। ସେ ଉପବାସ କରି ଓ ସେ ଦିନରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପରମେ�ରଙ୍କ ଉପାସନା
କରୁଥିଲେ।
ସେ ସେହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ଓ ତା’ର ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଯିରୁଶାଲମର ମୁକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ।10
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1.11 ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଆଗମନ

ହେର�ୋଦଙ୍କ ରାଜ�କାଳରେ ଯିହୂଦା ରାଜ୍ୟର ବେଥ୍ଲେହିମ ନଗରରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯୀଶୁ
ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି ,
“ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ସେହି ନବଜାତ ଶିଶୁ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ
ତାରା ଉଠିଥିବାର ଦେଖିଲୁ । ସେହି ତାରା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ, ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ
ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ।”
ରାଜା ହେର�ୋଦ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଏହି ନୂ ଆ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ବଗ୍ନ
ି
ହେଲେ। ଯିରୁଶାଲମର ସବୁ ଲ�ୋକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତ
ତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହେର�ୋଦ ଯିହୂଦା ସମାଜର ସମସ୍ତ
ପ୍ରମୁଖ ଯାଜକ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗ�ୋଟିଏ ବ�ୈଠକ ଡାକିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ? ସେମାନେ କହିଲେ, “ଯିହୂଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥ୍ଲେହିମ ନଗରରେ।
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍:ତି
‘ହେ ଯିହୂଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥ୍ଲେହିମ!
ଯିହୂଦାର ଶାସକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ ମ୍ଭେ ମହାନ।
ହଁ, ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶାସକ ଆଗତ ହେବ,
ଏବଂ ସେହି ଶାସକ ମ�ୋର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଢ଼ାଇନେବେ।’
ତା’ପରେ ହେର�ୋଦ ପୂର୍ବଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ବ�ୈଠକ କଲେ।
ସେମାନେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ତାରା ଦେଖିଥିଲେ, ତାହାର ସଠିକ୍ ସମୟ ହେର�ୋଦ
ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁ ଝନେଲେ
ି
। ହେର�ୋଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଥ୍ଲେହିମ ପଠାଇଲେ ଓ କହିଲେ,
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ବେଥ୍ଲେହିମ ଯାଇ ଶିଶୁଟ ି ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ଭାବରେ ଖ�ୋଜ ଖବର ନିଅ। ଯଦି
ତୁ ମ୍ଭେ ତାକୁ ପାଇଯାଅ, ତେବେ ମ�ୋତେ ଜଣାଅ। ତା’ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ
କରିବ।ି ”
ପଣ୍ଡିତମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗଲ
୍ଭ ିଗଲେ। ଯେଉଁ ତାରାଟି ସେମାନେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ
ଦେଖିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେହି ତାରାଟି ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଗ୍ଭଲିଲା ଏବଂ
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ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାଟି ଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଗଲା। ତାରା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତମାନେ
ବହୁ ତ ଖୁସୀ ହେଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ।
ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମା ମରିୟମଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ
ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା
ଉପହାର ପେଡ଼ିଟ ି ଖ�ୋଲିଲେ। ସେମାନେ ଶିଶୁକୁ ସୁନା, କୁ ନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ଉପହାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ
ପରମେ�ର ସେମାନଙ୍କୁ ହେର�ୋଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ନ ଯିବାକୁ �ପ୍ନରେ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଲେ।
ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥ ଦେଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ।11
1.12 ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ମିଶର ପଳାୟନ
ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗ୍ଭଲିଯିବାପରେ ପରମେ�ରଙ୍କର ଜଣେ ଦୂ ତ �ପ୍ନରେ ଯ�ୋଷେଫଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ
କହିଲେ, “ଉଠ, ଶିଶୁଟକ
ି ୁ ଓ ତା’ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ମିଶର ଦେଶକୁ ପଳାଅ ଏବଂ ମୁଁ ନ କହିବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରୁହ। କାରଣ ହେର�ୋଦ ତାହାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ
ଖ�ୋଜିବ।”
ତେଣୁ ଯ�ୋଷେଫ ଉଠିଲେ, ସେ ଶିଶୁ ଓ ତା’ ମାଙ୍କୁ ଧରି ମିଶର ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାତିରେ
ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ଯ�ୋଷେଫ ହେର�ୋଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁ
ପରମେ�ର କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମ�ୋର ପୁଅକୁ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ କହିଛ।ି ”12
1.13 ବେଥଲେହିମରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ହେର�ୋଦ ଦେଖିଲେ ଯେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବ�ୋକା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍
ରାଗିଗଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର ଜନ୍ମ ସମୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତାହା ଦୁ ଇ
ବର୍ଷ ତଳର କଥା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବେଥ୍ଲେହିମ ଓ ତା’ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁ ଇ ବର୍ଷ

ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ସବୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହିଭଳି
ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯି ରିମିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁ ହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ
ହେଲା:
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“ରାମାରେ ଏକ ଦୁ ଃଖଭରା �ର ଶୁଣାଗଲା।
ତାହା ର�ୋଦନ ଓ ଅତିଶୟ ବିଳାପର �ର ଥିଲା।
ରାହେଲ ତା’ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ଥିଲା।
କେହିହେଲେ ତାକୁ ସା�ନା ଦେଇ ପାରିବେନି।
କାରଣ ତା’ର ପିଲାମାନେ ମରିଯାଇଥିଲେ।”13
1.14 ପିତାମାତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମିଶରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ହେର�ୋଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଶରରେ ଯ�ୋଷେଫଙ୍କୁ �ପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ରଙ୍କର ଜଣେ ଦୂ ତ

ଦେଖା ଦେଲେ। ଦୂ ତ କହିଲେ, “ଉଠ, ପିଲାଟିକୁ ଓ ତା’ ମାକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାଅ। କାରଣ
ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଟିକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମରିଗଲେଣି।”
ତେଣୁ ଯ�ୋଷେଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଓ ତା’ ମାକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେରିଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ଯ�ୋଷେଫ ଶୁଣିଲେ ଯେ, ହେର�ୋଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଖିଲାୟ ଯିହୂଦାରେ ରାଜା
ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ �ପ୍ନରେ ଆଦେଶ
ପାଇ ଯ�ୋଷେଫ ଗାଲିଲୀ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରରେ
ବାସ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାଜରିତୀୟ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହେବେବ�ୋଲି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ
ପରମେ�ର କହିଥିଲେ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ଏହା ଘଟିଲା।14
ସାନ ଶିଶୁଟ ି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢବ
଼ି ାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ହୃ ଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଓ ବୁ ଦ୍ମ
ଧି ାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପରମେ�ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା।15
1.15 ମନ୍ଦିରରେ ବାଳକ ଯୀଶୁ
ନିସ୍ତାରପର୍ବ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯିରୁଶାଲମ ଯାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାରବର୍ଷ
ବୟସ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସବୁ ଥର ଭଳି ସେମାନେ ପର୍ବକୁ ଗଲେ। ପର୍ବ ଦିନତକ ଶେଷ
ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମରେ ରହିଗଲେ।
ତାହାଙ୍କ ବାପା-ମା ଏ କଥା ଜାଣି ନ ଥିଲେ। ଦଳ ଭିତରେ ପୁଅ ଅଛି ଭାବି ଯ�ୋଷେଫ ଓ ମରିୟମ
ପୁରା ଦିନେ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଲ�ୋକ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ
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15

ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ�ୋଜିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ଖ�ୋଜି ଖ�ୋଜି ଯିରୁଶାଲମ ଫେରି ଆସିଲେ।

ତିନ ି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହିତ
ବସିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଗ୍ଭରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ
କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ବୁ ଝବ
ି ା ଶକ୍ତି ଦେଖି ଓ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରଗୁଡକ
଼ି ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପା-ମା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ତାହାଙ୍କ ମା ତାହାଙ୍କୁ
ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ପୁଅରେ! ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏପରି କାହିଁକି କଲୁ ? ତ�ୋ’ ବାପା ଓ ମୁଁ ତ�ୋତେ ଖ�ୋଜି
ଖ�ୋଜି ବହୁ ତ ଚିନ୍ତ
ତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁଣି।”
ଏହି ଶୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ କାହିଁକି ଖ�ୋଜୁ ଥିଲ? ଯେଉଁଠାରେ
ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବି ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ଜାଣି
ନାହଁ?” କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥ କିଛ ି ବୁ ଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଜରିତକୁ ଗଲେ। ସେ ବାପା-ମାଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ତଥାପି ଏହିସବୁ କଥା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ,
ଶରୀରରେ ଏବଂ ପରମେ�ର ଓ ମନୁ ଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁ ଗ୍ରହରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ।16
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ଯୀଶୁଙ୍କ ସାର୍ବଜନିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ

2.1 ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରଣ

ତିବର
ି ଅ
ି କାଇସରଙ୍କ ରାଜ�ର ପନ୍ଦରତମ ବର୍ଷ ସମୟର କଥା।
ଯିହୂଦା ପ୍ରଦେଶର ଶାସକ ପନ୍ତିୟ ପୀଲାତ,
ଗାଲିଲୀର ଶାସକ ହେର�ୋଦ, ଇତୂ ରିୟା
ଓ ତ୍ରାଖ�ୋନୀତି ପ୍ରଦେଶର ଶାସକ ହେର�ୋଦର ଭାଇ ଫି ଲିପ୍ପ ଓ ଅବିଲୀନୀର ଶାସକ
ଲୂ ସାନିୟା,
ଏ ସମସ୍ତେ କାଇସରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ।
ହାନାନ ଓ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ପୁଅ ଯ�ୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ
ପରମେ�ରଙ୍କର ଗ�ୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା। ଯ�ୋହନ ମରୁଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଯ�ୋହନ
ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଗ୍ଭରପ
ି ାଖଯାକ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଗ୍ଭର କଲେ
ଯେ, ସେମାନେ ନିଜର ହୃ ଦୟ ଓ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଓ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁ ଅନ୍ତୁ, ତାହାହେଲେ
ସେମାନଙ୍କର ପାପଗୁଡକ
଼ି ୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯିବ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବଳତ
ି
ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଥିବା କଥା ଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା:
“ମରୁଭୂମିରେ ଜଣେ ଲ�ୋକ ପାଟି କରି କହୁ ଛ:ି
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
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ଯୀଶୁଙ୍କ ସାର୍ଜ
ବ ନିକ ଜୀବନ
ତାହାଙ୍କ ବାଟ ସଳଖ କର।

17

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପତ୍ୟକା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଆଯିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତ ଓ ପାହାଡ଼ ସମତଳ ହୋଇଯିବ।
ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ସବୁ ସିଧା କରି ଦିଆଯିବ
ଓ ଖାଲଢ଼ିପ ରାସ୍ତା ସବୁ ସମତଳ କରି ଦିଆଯିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ପରମେ�ରଙ୍କ
ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ।”17
ଯ�ୋହନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓଟ ଲ�ୋମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ଚମଡ଼ା ପଟି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ।
ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ବନମଧୁ ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯିରୁଶାଲମ, ସମଗ୍ର ଯିହୂଦା
ରାଜ୍ୟ ଓ ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଦୁ ଇପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲ�ୋକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପଦେଶ
ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାପ �ୀକାର କଲେ। ଯ�ୋହନ ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ।
ଅନେକ ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦ୍ଦୂକୀମାନେ ଯ�ୋହନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ।
ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯ�ୋହନ କହିଲେ, “ହେ କାଳସର୍ପଗଣ! ତୁ ମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ
କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କିଏ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ? ତୁ ମ୍ଭକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ �ାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ
ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେ ବାସ୍ତବରେ ମନ ପରିର୍ତ୍ତନ କରିଅଛ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବ�ୋଲି
କହିଦେଲେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ କଥା କେବେ ହେଲେ ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହି ରଖୁଛ ି
ଯେ ପରମେ�ର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଥରଗୁଡକ
଼ି ରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବେ। ଗଛର ମୂଳ
ଉପରେ କୁ ହ୍ରାଡ଼ି ରଖା ଯାଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁସବୁ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଦେଉ ନାହାନ୍,ତି ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ କାଟି
ନିଆଁରେ ପକେଇ ଦିଆଯିବ।”18
ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ କରିବୁ?”
ଯ�ୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଯଦି ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରେ ଦୁ ଇଟି କୁ ର୍ତ୍ତା ଅଛି ତେବେ ସେଥିରୁ
ଗ�ୋଟିଏ କୁ ର୍ତ୍ତା ଯାହାର ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ
ବାଣ୍ଟିଦଅ
ି ।”
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କେତେକ କରଆଦାୟକାରୀ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି ,

“ହେ ଗୁରୁ! ଆମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ କରିବୁ?”
ଯ�ୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯେତିକି ନେବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ
କର ଲ�ୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ।”
ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଆମ୍ଭକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ?”
ଯ�ୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ବଳପୂର୍ବକ କାହାରିଠାରୁ ଅର୍ଥ ନିଅ ନାହିଁ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ
କୁ ହ ନାହିଁ। ଯେତିକି ବେତନ ମିଳୁଛ,ି ସେତିକରି େ ସନ୍ତୁ ଷ୍ଟ ରୁହ।”
ସବୁ ଲ�ୋକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଯ�ୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମନେ
ମନେ ଭାବୁ ଥିଲେ, “ହୁ ଏତ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି।”
ସେତେବେଳେ ଯ�ୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିଜିତ କରୁଛି,
କିନ୍ତୁ ମ�ୋ’ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍।ତି ତାହାଙ୍କର ଜ�ୋତାର ଫି ତା ଫି ଟାଇବାକୁ
ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ନୁ ହେଁ। ସେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନି �ାରା ବାପ୍ତିଜିତ କରିବେ।
ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଖଳା ସଫା କରିବାର କୁ ଲା ଅଛି। ସେଥିରେ ସେ ଶସ୍ୟକୁ ଅଗାଡ଼ିଠାରୁ ଅଲଗା
କରିଦେବେ। ସେ ଭଲ ଶସ୍ୟତକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅମାରରେ ନେଇ ରଖିବେ। ତା’ପରେ ଅଗାଡ଼ି
ଓ ଦରକାରୀ ଅନାବନା ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
଼ି ୁ ଚିରକାଳ ଜଳୁ ଥିବା ନିଆଁରେ ପ�ୋଡ଼ି ଦେବେ।” ଏହିଭଳି
ଯ�ୋହନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଗ୍ଭରର ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ
କରୁଥିଲେ।19
2.2 ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ
ସେହି ସମୟରେ ଯ�ୋହନଙ୍କଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗାଲି ଲୀରୁ ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ କୂ ଳକୁ
ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯ�ୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି
କହିଲେ, “ମ�ୋର ତୁ ମ୍ଭଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ?”
ଉତ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ହେଉ। ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ
କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ।” ତେଣୁ ଯ�ୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି
ହେଲେ।
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ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଜଳରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶ ଖ�ୋଲି ଗଲା, ଏବଂ ସେ

ପରମେ�ରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଗ�ୋଟିଏ କପ�ୋତ ରୂପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବାର
ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା: “ଏ ମ�ୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ
କରେ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପରମ ସନ୍ତୁ ଷ୍ଟ।”20
ଯୀଶୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳକୁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିରଶ୍
ି ବର୍ଷ ବୟସ
ହୋଇଥିଲା।21
2.3 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା
ତା’ପରେ ସେହି ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମରୂଭୁମିକୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ଶୟତାନ �ାରା
ପରୀକ୍ଷୀତ ହେବା ପାଇଁ ତାହଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଳଶ୍
ି ଦିନ ଓ ଗ୍ଭଳଶ୍
ି ରାତି କିଛ ି
ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭ�ୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଶୟତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, “ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥରଗୁଡକ
଼ି ୁ ରୋଟୀ ହୋଇ
ଯିବା ପାଇଁ କୁ ହ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, “ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଲେଖାଅଛି,
‘ମଣିଷ କେବଳ ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ତା’ର ଜୀବନ ପରମେ�ରଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରି ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ।”
ତା’ପରେ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଯିରୁଶାଲମକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର
ସବୁ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲା। ଶୟତାନ କହିଲା, “ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ତଳକୁ
ଡେଇଁପଡ଼, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଅଛି:
‘ପରମେ�ର ତୁ ମ୍ଭର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ �ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ।
ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିପକାଇବେ।
ତାହାହାଲେ ପଥରରେ ତୁ ମ୍ଭ ପାଦ ବାଜିବ ନାହିଁ।’”
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ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଶାସ୍ତ୍ର ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁ ହେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା

କରିବ ନାହିଁ।’”
ତା’ପରେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ
ରାଜ୍ୟ ଓ ସେଗୁଡକ
଼ି ର ଐ�ର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଲା. ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, “ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି
ମ�ୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଇଦେବି।”
ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, “ଶୟତାନ, ମ�ୋ’ ପାଖରୁ ଦୂ ରହୁ ଅ! କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଅଛି:
‘ତୁ ମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈ�ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ।
ତାହାଙ୍କର ହିଁ ସେବା କର!’”
ତେଣୁ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଗଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ �ର୍ଗଦୂ ତମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କର
ଯତ୍ନ ନେଲେ।22
2.4 ମଶୀହଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ଭାବବାଣୀ
ଯିରୁଶାଲମରୁ ଯିହୂଦୀମାନେ କେତେକ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ।
“ତୁ ମ୍ଭେ କିଏ?” ଏହା ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରବ
ି ା ପାଇଁ ଯିହୂଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯ�ୋହନ
ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅ�ୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଯ�ୋହନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ, “ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁ ହେଁ।” ଯି ହୂଦୀମାନେ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରିଲେ,
ତାହାହେଲେ “ତୁ ମ୍ଭେ କିଏ? ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଏଲିୟ?”
ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ନା, ମୁଁ ଏଲିୟ ନୁ ହେଁ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ସେହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା?”
ଯ�ୋହନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ନା, ମୁଁ ସେହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ନୁ ହେଁ।”
ତା’ପରେ ଯିହୂଦୀମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ କିଏ? ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭ ନିଜ ବିଷୟରେ କୁ ହ,
ଆମ୍ଭକୁ ପଠାଇଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜ
ବିଷୟରେ କ’ଣ କହୁ ଛ?”
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“ମୁଁ ମରୁଭୂମିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର �ର:
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗ�ୋଟିଏ ସଳଖରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।’”
ଫାରୂଶୀମାନେ ଏହି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଲ�ୋକମାନେ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ କହିଲେ,
“ତୁ ମ୍ଭେ କହୁ ଛ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁ ହ।ଁ ତୁ ମ୍ଭେ କହୁ ଛ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ଏଲିୟ ନୁ ହଁ କିମବା୍ ସେହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା
ନୁ ହଁ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ କାହିଁକି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛ?”
ଯ�ୋହନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ଏଠାରେ
ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣି ନାହଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମ�ୋ’ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ
ଜ�ୋତାର ଫି ତା ଫି ଟେଇବା ପାଇଁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ନୁ ହେଁ।”
ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଆର ପଟେ ଥିବା ବେଥାନୀ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ
ଯ�ୋହନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜିତ କରୁଥିଲେ।23
2.5 ଯୀଶୁ, ପରମେ�ରଙ୍କ ମେଷଶାବକ
ତହିଁ ଆରଦିନ ଯ�ୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ। ଯ�ୋହନ କହିଲେ, “ଏହି
ଦେଖ, ପରମେ�ରଙ୍କର ମେଷଶାବକ। ସେ ପୃଥିବୀର ପାପ ବ�ୋହି ନିଅନ୍।ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ‘ମ�ୋ’ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମ�ୋ’ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ
ମ�ୋ’ ପୂର୍ବରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି।’ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ଯେପରି ଜାଣି ପାରିବ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ
ବାପ୍ତିଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି।”
ତା’ପରେ ଯ�ୋହନ କହିଲେ, “ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ବ�ୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନ ଥିଲି । କିନ୍ତୁ ପରମେ�ର
ମ�ୋତେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିଜିତ ଦେବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପରମେ�ର ମ�ୋତେ
କହିଥିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବା ଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା
ଦେଖିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକି ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ �ାରା ବାପ୍ତିଜିତ ଦେବେ।’” ଯ�ୋହନ କହିଲେ, “ଏସବୁ
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ଘଟିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। �ର୍ଗରୁ ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି । ସେହି ଆତ୍ମା ଗ�ୋଟିଏ

କପ�ୋତ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବସି ରହିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି । ତେଣୁ ମୁଁ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହେ: ‘ସେ (ଯୀଶୁ) ପରମେ�ରଙ୍କର ପୁତ୍ର।’”24
2.6 ଯ�ୋହନ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ
ତହିଁ ଆରଦିନ ଯ�ୋହନ ପୁଣି ସେଠାରେ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଦୁ ଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ଯ�ୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ କହିଲେ, “ଦେଖ, ପରମେ�ରଙ୍କର
ମେଷଶାବକ।”
ସେହି ଦୁ ଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯ�ୋହନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁ ସରଣ କଲେ।
ଯୀଶୁ ବୁ ଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଯେ, ସେହି ଦୁ ଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଅନୁ ସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି ,
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ଗ୍ଭହଁ?”
ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ରାବ୍ବୀ, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରହୁ ଛନ୍ତି?” (“ରାବ୍ବୀ” ଅର୍ଥାତ୍ “ଗୁରୁ”)
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମ�ୋ’ ସହିତ ଆସ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବ।” ତେଣୁ ସେହି ଦୁ ଇଜଣ
ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ। ସେ ଦିନ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସିହତ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଗ୍ଭରଘ
ି ଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା
ଏହି ଦୁ ଇ ଜଣ ଲ�ୋକ ଯ�ୋହନଙ୍କଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନୁ ସରଣ କରିଥିଲେ,
ସେ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିମ�ୋନ ପିତରଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ। ଆନ୍ଦ୍ରିୟ
ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଶିମ�ୋନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଶିମ�ୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭେ ମଶୀହଙ୍କୁ
ଭେଟିଛୁ।” (“ମଶୀହ” ଅର୍ଥାତ୍ “ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।”)
ତା’ପରେ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିମ�ୋନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ଭହ ିଁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ
ଯ�ୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିମ�ୋନ। ତୁ ମ୍ଭକୁ କେଫା ନାମରେ ଡକା ହେବ।” (“କେଫା” ଅର୍ଥାତ୍ “ପିତର।”)25
2.7 ଫି ଲିପ୍ପ ଓ ନିଥନିୟେଲଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆ�ାନ
ତା’ ପରଦିନ ଯୀଶୁ ଗାଲି ଲୀକୁ ଯି ବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ଫି ଲି ପ୍ପଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, “ମ�ୋର
ଅନୁ ସରଣ କର।” ଫି ଲିପ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପିତରଙ୍କ ପରି ବେଥ୍ସାଇଦା ସହରର ଲ�ୋକ ଥିଲେ। ଫି ଲିପ୍ପ
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ନିଥନିୟେଲଙ୍କର ଦେଖା ପାଇ କହିଲେ, “ମ�ୋଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ମନେ ପକାଅ।
ମ�ୋଶା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଲେଖିଥିଲେ। ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ। ସେ ଯ�ୋଷେଫଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ ନାଜରିତରୁ
ଆସିଛନ୍ତି।”
ନିଥନିୟେଲ ଫି ଲିପ୍ପଙ୍କୁ କହିଲେ, “ନାଜରିତ, ନାଜରିତରୁ କ’ଣ କ�ୌଣସି ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ହ�ୋଇପାରେ?”
ଫି ଲିପ୍ପ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଆସି ଦେଖ।”

ଯୀଶୁ ନିଥନିୟେଲଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ କହିଲେ, “ଏହି ଲ�ୋକ
ପ୍ରକୃ ତରେ ପରମେ�ରଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ କ�ୌଣସି ଅସାଧୁତା ନାହିଁ।”
ନିଥନିୟେଲ ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଆପଣ ମ�ୋତେ କିପରି ଜାଣିଲେ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଡିମର
ି ି ଗଛ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି, ଫି ଲିପ୍ପ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ
କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦେଖିଥିଲି।”
ତା’ପରେ ନିଥନିୟେଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣ ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆପଣ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା।”
ଯୀଶୁ ନିଥନିୟେଲଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହିଲି ଯେ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଡିମର
ି ି ଗଛ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି।
ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ବି�ାସ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ତା’ଠାରୁ ଆହୁ ରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବିଷୟ
ଦେଖିବ।” ଯୀଶୁ ପୁଣି କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ �ର୍ଗ ଖ�ୋଲି ଯିବାର ଦେଖିବ।
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କ ‘ଦୂ ତମାନଙ୍କୁ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆର�ୋହଣ ଓ ଅବତରଣ’
କରୁଥିବାର ଦେଖିବ।”26
2.8 ଯୀଶୁଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ
ଦୁ ଇ ଦିନ ପରେ ଗାଲିଲୀର କାନ୍ନା ସହରରେ ଗ�ୋଟିଏ ବିବାହ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ସେଠାରେ ଥିଲେ।
ସେହି ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତତ
୍ରି ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବିବାହ
ଉତ୍ସବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନ ଥିଲା। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଯିବା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ଆସି
ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ।”
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ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ପ୍ରିୟ ନାରୀ, କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ କହିବା ଉଚିତ

ନୁ ହେଁ। ମ�ୋର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ସେବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯୀଶୁ ଯେପରି କହନ୍ତି, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି କର।”
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛଅଟି ପଥରର ବଡ଼ ଜଳକୁ ଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯିହୂଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶୁଚକ
ି ରଣ ନୀତି
ଅନୁ ସାରେ ଏହି ଜଳକୁ ଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳକୁ ଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଶହେରୁ ଶହେ ପଗ୍ଭଶ
ଲିଟର ପାଣି ଧରୁଥିଲା।
ଯୀଶୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସେହି ଜଳକୁ ଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର।” ତେଣୁ ସେବକମାନେ
ଜଳକୁ ଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ।
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ କିଛ ି ପାଣି କାଢ଼ି ନିଅ। ଏହି ପାଣି
ନେଇ ଭ�ୋଜିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ।”
ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି ପାଣି ନେଇ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତା’ପରେ ଭ�ୋଜି ଦାୟି�ରେ
ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଲ�ୋକ ତାହାକୁ ଗ୍ଭଖିଲେ। ସେହି ପାଣି ଏବେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଣି କାଢଥି
଼ି ବା
ସେବକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଭ�ୋଜିକର୍ତ୍ତା ବରକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ବରକୁ କହିଲେ,
“ଲ�ୋକମାନେ ସବୁ ବେଳେ ସବୁ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପ୍ରଥମେ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅତିଥିମାନେ
ଯଥେଷ୍ଟ ପିଇ ତୃ ପ୍ତ ହେବାପରେ ସେମାନେ ଶସ୍ତା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦିଅନ୍।ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ରଖିଛ।”
ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାମ ଗାଲି ଲୀର କାନ୍ନା
ସହରରେ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାଇଲେ। ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ
ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବି�ାସ କଲେ।
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କଫର୍ନାହୂ ମ ସହରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଓ
ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଫର୍ନାହୂ ମରେ କିଛ ି ଦିନ ରହିଲେ।27
2.9 ଯିରୁଶାଲମ ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁ
ସେତେବେଳେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ସମୟ ପାଖ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ
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ଗଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋରୁ, ମେଷ ଓ କପ�ୋତ ବିକ୍ରୀ କରିବାର

ଦେଖିଲେ। କେତେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସେ ଟେବୁ ଲ ପାଖରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହି ଲ�ୋକମାନେ
ଲ�ୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ବିନମ
ି ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଦଉଡର଼ି େ ଗ�ୋଟିଏ
ଛାଟ ତିଆରି କଲେ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେ ସମସ୍ତ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ, ମେଷଗୁଡକ
଼ି ୁ ଓ ଗ�ୋରୁଗୁଡକ
଼ି ୁ ସେଠାରୁ
ଜ�ୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ତଡ଼ି ଦେଲେ। ସେ ମୁଦ୍ରା ବିନମ
ି ୟକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ତଳେ ପକେଇ ମେଜଗୁଡକ
଼ି
ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କପ�ୋତ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, “ଏସବୁ ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
଼ି
ଏଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗ�ୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୃହରେ ପରିଣତ କର ନାହିଁ।”
ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଣୀ
ମନେ ପକାଇଲେ:
“ତୁ ମ୍ଭ ଗୃହ ପାଇଁ ମ�ୋର ଅନୁ ରାଗ ମ�ୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଦେବ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନ �ରୂପେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଅ।
ପ୍ରମାଣିତ କର ଯେ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭର ଅଧିକାର ଅଛି।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ତିନ ି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରିଦେବି।”
ଯିହୂଦୀମାନେ କହିଲେ, “ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲ�ୋକମାନେ ଛୟାଳିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ପ୍ରକୃ ତରେ ବି�ାସ କରୁଛ, ତୁ ମ୍ଭେ ଏହା ତିନ ି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ନିର୍ମାଣ କରି ଦେବ?”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏହି ମନ୍ଦିର କହିବା ବେଳେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ
ଉଠିଲା ପରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ କହିଥିବା କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର
ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖାଥିଲା ଓ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେସବୁ
କଥା ବି�ାସ କଲେ।
ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାରପର୍ବ ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମରେ ଥିଲେ। ଅନେକ ଲ�ୋକ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବି�ାସ
କରିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ �ାରା କରାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖିଲେ।
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କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ମନର ଭାବନା
ଜାଣିଥିଲେ। ମନୁ ଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ କ’ଣ ଅଛି, ତାହା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁ ଝେଇବା କାହାରି ଦରକାର ନ ଥିଲା।28
2.10 ଯୀଶୁ ଓ ନୀକଦୀମ
ନୀକଦୀମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଫାରୂଶୀ ଥିଲେ। ସେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, “ହେ
ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଛୁ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେ ଏକ ଗୁରୁ, ପରମେ�ରଙ୍କ �ାରା ପଠାଯାଇ ଅଛ। ତୁ ମ୍ଭେ ଯେଉଁସବୁ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେ ଗୁଡକ
଼ି ପରମେ�ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ କେହି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚି ତ ରୂପେ
ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହୁ ଏ, ତେବେ ସେ ଲ�ୋକ
ପରମେ�ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।”
ନୀକଦୀମ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “କିନ୍ତୁ ଯଦି କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଛ,ି ତେବେ ସେ କିପରି
ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରିବ? ଜଣେ ଲ�ୋକ କଦାପି ତା’ର ମାତାର ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରବେଶ
କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି �ିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଜଣେ ଲ�ୋକ ନିଶ୍ଚି ତ ଭାବେ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ
ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସେ କଦାପି ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
ଜଣେ ଲ�ୋକର ଶରୀର ତା’ର ପିତା-ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲ�ୋକର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ
ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହିଲି ଯେ, ‘ତୁ ମ୍ଭକୁ ନିଶ୍ଚୟ
ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।’ ପବନ ତା’ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ସାରେ ବହେ ଓ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗତି କରେ। ତୁ ମ୍ଭେ
ପବନ ବହିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣଥ
ି ାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣି ନ ଥାଅ, ପବନ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଓ କେଉଁଠାକୁ
ଯାଏ। ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ଠିକ୍ ସେହିପରି।”
ନୀକଦୀମ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଏସବୁ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ?”
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଏସବୁ କଥା

ବୁ ଝି ପାରୁ ନାହଁ? ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଆମ୍ଭେ ଯାହାସବୁ ଜାଣୁ ତାହା ସବୁ କହୁ ଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଯାହା
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ଦେଖିଛୁ ତାହା ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁ ଛୁ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ

ନାହଁ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏ ସଂସାରର ବିଷୟ ସବୁ କହିଛ।ି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ବି�ାସ କରୁ ନାହଁ। ମୁଁ ଯଦି
ତୁ ମ୍ଭକୁ �ର୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବ,ି ତେବେ ନିଶ୍ଚି ତ ଭାବେ ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରିବ ନାହିଁ। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର
କେବଳ ସେହି ଜଣେ ଯିଏ �ର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଓ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ �ର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି।
“ମ�ୋଶା ମରୁଭୂମିରେ ସର୍ପକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ
ଉଠାଯିବେ। ଏହା �ାରା ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଲାଭ କରିବ।”
ହଁ, ପରମେ�ର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ
କଲେ। ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବି�ାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତି, ବିନାଶ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ
ପଠାଇଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଗତର ବିଗର
୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତ ଯେପରି
ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ �ାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରମେ�ରଙ୍କ
ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ ରଖୁଥିବା ଲ�ୋକ କେବେ ବିଗର
୍ଭ ତ
ି ହୁ ଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ
ନ କରୁଥିବା ଲ�ୋକ ବିଗର
୍ଭ ତ
ି ହୋଇସାରିଛ।ି କାରଣ ସେ ପରମେ�ରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବି�ାସ
କଲା ନାହିଁ। ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ବିଗର
୍ଭ ଏହି ବିଷୟ �ାରା ହୁ ଏ: ସେହି ଆଲ�ୋକ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ,
କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକେ ସେହି ଆଲ�ୋକ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ , କାରଣ ସେମାନେ
ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟରେ ରତଥିଲେ। ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ଆଲ�ୋକକୁ ଘୃଣା କରେ। ସେ କେବେ
ଆଲ�ୋକକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆଲ�ୋକ ତା’ର କୃ ତ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡକ
଼ି ୁ ଦେଖାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ
ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ସତ୍ୟପଥ ଅନୁ ସରଣ କରେ, ସେ ଆଲ�ୋକ ନିକଟକୁ ଆସେ। ତା’ପରେ ଆଲ�ୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଦେଖାଇ ଦେବ ଯେ ସେ ଲ�ୋକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ି ତାହା ସେ ପରମେ�ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛ।ି 29
2.11 ଯୀଶୁ ଓ ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନ
ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯିହୂଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଯ�ୋହନ ମଧ୍ୟ ଏନ�ୋନ ଗ୍ରାମରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ଏନ�ୋନ ଶାଲମ ନଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଥିବାରୁ ଯ�ୋହନ
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ସେଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ଲ�ୋକମାନେ ସେଠାକୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯ�ୋହନ

କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଘଟିଥିଲା।
ଯ�ୋହନଙ୍କର କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସହିତ ଜଣେ ଯିହୂଦୀଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ସେମାନେ
ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଚକ
ି ରଣ ବିଷୟରେ ତର୍କ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି
ଯ�ୋହନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ଗୁରୁ, ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଆର ପାରିରେ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଥିଲେ,
ତାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁ ମ୍ଭେ ସେହି ଲ�ୋକ ବିଷୟରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲ। ସେହି ଲ�ୋକ
ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଲ�ୋକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।”
ଯ�ୋହନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ପରମେ�ର ଗ�ୋଟିଏ ଲ�ୋକକୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସେତିକି
ପାଏ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ମ�ୋର କହିବା ଶୁଣିଛ ଯେ ‘ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁ ହେଁ। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ତିଆରି
କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈ�ର ମ�ୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି।’ କନ୍ୟା କେବଳ ବରର। ବରକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ବର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣେ ଓ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ବରର �ର ଶୁଣି ସେହି ବନ୍ଧୁ ବହୁ ତ
ଖୁସୀ ହୁ ଏ। ମୁଁ ଏବେ ସେହିଭଳି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଏହା ମ�ୋର ଆନନ୍ଦର ସମୟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ
ବୃ ଦ୍ଧି ହେଉ। ଏବଂ ମ�ୋର ପ୍ରୟ�ୋଜନୀୟତା ଅବଶ୍ୟ କମି ଯାଉ।
“�ର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୃଥିବୀରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
ପୃଥିବୀର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି �ର୍ଗରୁ
ଆସନ୍,ତି ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରଷ୍ଠେ। ସେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣଛ
ି ନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ କହନ୍।ତି
କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିବା କଥା ସବୁ ଲ�ୋକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହୁ ଥିବା କଥା ଗୁଡକ
଼ି ୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ
ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ପରମେ�ର ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ। ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କୁ
ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରମେ�ର ଯାହା କହିଥା’ନ୍ତି, ସେ ତାହା କହନ୍ତି। ପରମେ�ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ
ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍।ତି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର
ଉପରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବି�ାସ କରୁଥିବା ଲ�ୋକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବା ଲ�ୋକ କଦାପି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ଉପରେ ପରମେ�ରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ରହିବ।”
ଯ�ୋହନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୀଶୁ ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ କରୁଥିବାର ଓ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିବାର ଖବର
ଫାରୂଶୀମାନେ ଶୁଣିଲେ। (କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃ ତରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉ ନ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ
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ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଫାରୂଶୀମାନେ
ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି।) ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଯି ହୂଦା ପ୍ରଦେଶ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ
ଗାଲିଲୀକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ।30
2.12 ଶମିର�ୋଣୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥ�ୋପକଥନ
ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀ ଗଲାବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଶମିର�ୋଣ ଅଞ୍ଚଳ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଲା।
ଯୀଶୁ ଶମିର�ୋଣର ସୁଖାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ନଗରଟି ଯାକୁ ବ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଯ�ୋଷେଫଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଜମି ପାଖରେ ଥିଲା। ଯାକୁ ବଙ୍କ କୂ ଅ ସେଠାରେ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଲି ଗ୍ଭଲି
କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡଥି
଼ି ଲେ। ତେଣୁ ସେ କୂ ଅ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଥିଲା।
ସେତିକବେଳେ
ି
ଜଣେ ଶମିର�ୋଣୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି କୂ ଅରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ

କହିଲେ, “ମ�ୋତେ ଦୟାକରି ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ।” ସେ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଛ ି
ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ସେହି ଶମିର�ୋଣୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, “ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣ ମ�ୋତେ
ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଯିହୂଦୀ ଓ ମୁଁ ଜଣେ ଶମିର�ୋଣୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ।” (ଯିହୂଦୀମାନେ
ଶମିର�ୋଣୀୟଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ।)
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ର ଦେଉଥିବା ଜିନଷ
ି ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହଁ। ତୁ ମ୍ଭକୁ ଜଳ
ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣି ନାହଁ। ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଥା’ନ୍ତ
ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ମାଗନ୍ତ ଓ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି।”
ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି କହିଲା, “ମହାଶୟ, ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇବେ? କୂ ଅତ
ଅତି ଗଭୀର ଓ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛ ି ନାହିଁ। ଆପଣ କ’ଣ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ
ଯାକୁ ବଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଯାକୁ ବ ହିଁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହି କୂ ଅ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଏହି କୂ ଅରୁ ଜଳ
ପିଉଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ସବୁ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୂ ଅରୁ ଜଳ ପିଉଥିଲେ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ଏହି ଜଳ ପାନ କରିବା ପରେ ପୁଣି ତୃ ଷାର୍ତ୍ତ ହେବ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ପିଇବାକୁ ଦେବି, ତାହା ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ପିଇବ ସେ କଦାପି ତୃ ଷାର୍ତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।
ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି, ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜଳର ଝର �ରୁପେ ସର୍ବଦା ପ୍ରବାହିତ ହେବ।”
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ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, “ମହାଶୟ, ମ�ୋତେ ସେହି ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଯେପରି

ଆଉ କେବେ ତୃ ଷାର୍ତ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। ମ�ୋତେ ଏଠାକୁ ଆଉ କେବେ ଜଳ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ
ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, “ଯାଅ, ତୁ ମ୍ଭ �ାମୀଙ୍କୁ ଡାକି ଏଠାକୁ ଆସ।”
ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି କହିଲା, “କିନ୍ତୁ ମ�ୋର �ାମୀ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ତୁ ମ୍ଭର �ାମୀ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃ ତରେ ତୁ ମ୍ଭର ପାଞ୍ଚ ଜଣ �ାମୀ ଥିଲେ।
ତୁ ମ୍ଭେ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ସହିତ ରହିଛ, ସେ ତୁ ମ୍ଭର �ାମୀ ନୁ ହେ।ଁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ସତ୍ୟ କହିଲ।”
ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି କହିଲା, “ମହାଶୟ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା। ଆମ୍ଭର
ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୂଦୀମାନେ କୁ ହନ୍ତି ଯେ ଯିରୁଶାଲମ
ହେଉଛି ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ।”
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, “ହେ ନାରୀ, ମ�ୋତେ ବି�ାସ କର। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛ ି ଯେତେବେଳେ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରମପିତାଙ୍କର ଉପାସନା ଏ ପର୍ବତରେ କି ଯି ରୁଶାଲମରେ କରିବ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେ
ଶମିର�ୋଣୀୟମାନେ କିଛ ି ନ ଜାଣି ନ ବୁ ଝି ଉପାସନା କର। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯିହୂଦୀମାନେ କାହାକୁ
ଉପାସନା କରୁ, ସବୁ ଜାଣୁ। ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଏ ଜଗତକୁ ଆସେ। ଏପରି ସମୟ
ଆସୁଛ,ି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃ ତ ଉପାସକମାନେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା
କରିବେ। ସେହି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ। ସେହିଭଳି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ, ପରମପିତା ନିଜର ଉପାସକ
ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନ୍ତି। ପରମେ�ର ହିଁ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିବା
ଲ�ୋକମାନେ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ।”
ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି କହିଲା, “ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମଶୀହ ଆସୁଛନ୍ତି।” ଯେତେବେଳେ ମଶୀହ ଆସିବେ,
ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁ ଝାଇ ଦେବେ।”
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, “ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ସେ ନିଜେ
ମଶୀହ ଅଟେ।”31
2.13 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁ ଶରଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନଗରରୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ
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ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ସହିତ କଥା ହେବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଏପରି କିଛ ି ପ୍ରଶ୍ନ
ପଗ୍ଭରଲେ
ି ନାହିଁ, “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଗ୍ଭହଁ?” କିମବା୍ “ତୁ ମ୍ଭେ କାହିଁକି ତା’ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ?”
ତା’ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ତା କଳସୀ ପାଣି ଛାଡ଼ି ନଗରକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ

ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, “ମୁଁ ଯାହାକିଛ ି କରିଛ,ି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମ�ୋତେ ଜଣେ ଲ�ୋକ କହିଦେଲେ।
ତୁ ମ୍ଭେ ସେହି ଲ�ୋକକୁ ଦେଖିବ ଆସ। ସେ ବ�ୋଧେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରନ୍ତି।” ତେଣୁ ଲ�ୋକମାନେ
ନଗର ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ।
ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି ନଗରରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କଲେ, “ଗୁରୁ
କିଛ ି ଭ�ୋଜନ କରନ୍ତୁ ।”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମ�ୋ’ ପାଖରେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଜାଣ ନାହିଁ।”
ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, “ତାହାଙ୍କ ଲାଗି କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲା
କି?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଯେଉଁ ପରମେ�ର ମ�ୋତେ ପଠାଇଛନ୍,ତି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ଓ
ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେଉଛି ମ�ୋର ଆହାର। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛ ି ର�ୋପଣ
କର ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ ସର୍ବଦା କୁ ହ, ‘ଶସ୍ୟ କଟା ହେବା ପାଇଁ ଆହୁ ରି ଗ୍ଭରି ମାସ ବାକି ଅଛି।’
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଖି ଖ�ୋଲ। ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ସେମାନେ ଅମଳ ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷେତ୍ରତୁ ଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଶସ୍ୟ କାଟେ ତାକୁ ମଜୁ ରି ଦିଆ ଯାଉଛି।
ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତେଣୁ ବୁ ଣାଳି ଓ କଟାଳୀ ଉଭୟ ମିଳି ଆନନ୍ତ
ଦି
କରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ‘ଜଣେ ଲ�ୋକ ବୁ ଣେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫସଲ କାଟେ’, ଏହି ଉକ୍ତିଟ ି
ସତ୍ୟ। ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହା ବୁ ଣି ନ ଥିଲ ତାହା କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପଠାଇଥିଲି ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନେ
କାମ କଲେ, ଆଉ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରୁ ଲାଭ ପାଇଲ।”32
2.14 ଅନେକ ଶମିର�ୋଣୀୟଙ୍କ ବି�ାସ
ସେ ସହରର ଶମିର�ୋଣୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି�ାସ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ
ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି�ାସ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, “ଯୀଶୁ
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ମ�ୋତେ ମୁଁ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାମାନ କହିଲେ।” ଶମିର�ୋଣୀୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ।
ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛ ି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁ ର�ୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ
ସେଠାରେ ଦୁ ଇ ଦିନ ରହିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ କଲେ।
ଲ�ୋକମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, “ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭ କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି�ାସ କରିଥିଲୁ

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବି�ାସ କରୁଛୁ । ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ
ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃ ତରେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା।”33
2.15 ଗାଲି ଲୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ସେଠାରେ ଦୁ ଇ ଦିନ ରହିବା ପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। (ଯୀଶୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ
ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ନିଜ ଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ପାଏ ନାହିଁ।) ପୁଣି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଲିଲୀରେ
ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାରେ ଲ�ୋକେ ତାହାଙ୍କୁ �ାଗତ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯିରୁଶାଲମରେ ନିସ୍ତାରପର୍ବ ବେଳେ
ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ଲ�ୋକମାନେ ପର୍ବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ
ଥିଲେ।34
2.16 କର୍ମଗ୍ଭରୀଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
ଯୀଶୁ ଗାଲୀଲର କାନ୍ନା ନଗରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଲେ। କାନ୍ନାରେ ସେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ
କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟକର୍ମଗ୍ଭରୀ କଫର୍ନାହୂ ମ ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହି
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଗାଲିଲୀରେ ଅଛନ୍,ତି ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ନାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାକଲେ। କଫର୍ନାହୂ ମକୁ ଆସି
ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୃତ ପ୍ରାୟ
ହେଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅଲ�ୌକିକ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ନ
ଦେଖିଲେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ବି�ାସ କରିବ ନାହିଁ।”
ରାଜକର୍ମଗ୍ଭରୀଜଣକ କହିଲେ, “ମହାଶୟ, ମ�ୋ’ ପୁତ୍ର ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମ�ୋ’ ଘରକୁ
ଆସନ୍ତୁ ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଯାଅ, ତୁ ମ୍ଭର ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ।”
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ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟ ି ଶୁଣି ବି�ାସ କଲେ ଓ ଘରକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ

ତାହାଙ୍କର କେତେଜଣ ଗ୍ଭକର ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭର ପୁଅ
ସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି।”
“ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟଠାରୁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା?” ସେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି ।
ଗ୍ଭକରମାନେ କହିଲେ, “ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ଗ�ୋଟାଏ ବେଳୁ ତା’ର �ର ଛାଡ଼ିଗଲା।”
“ତୁ ମ୍ଭର ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ,” ବ�ୋଲି ଯୀଶୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ଏହା ପିଲାର ବାପା
ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ରାଜକର୍ମଗ୍ଭରୀ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ
କଲେ।
ଯିହୂଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ଗାଲିଲୀକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହା �ିତୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା।35
2.17 ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ
ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀ ହ୍ରଦ କୂ ଳରେ କଫର୍ନାହୂ ମ ସହରରେ ବାସ କଲେ, କଫର୍ନାହୂ ମ ସବୂ ଲୂନ ଓ ନପ୍ତାଲିର
ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯି ଶାଇୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ର ଯାହା
କହିଥିଲେ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଭଳି କରିଥିଲେ।
“ସବୂ ଲୂନ ଓ ନପ୍ତାଲି ପ୍ରଦେଶ,
ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତାର ନିକଟସ୍ଥ ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପରପାରିସ୍ଥ
ଗାଲିଲୀର ଏକ ଅଣଯିହୂଦୀ ପ୍ରଦେଶ।
ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁ ଥିଲେ,
ସେମାନେ ଏକ ମହାନ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଲେ।
କବର ଭଳି ଅନ୍ଧକାରମୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁ ଥିଲେ,
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିର ଉଦୟ ହେଲା।”
ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ,36 “ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ
ଆସିଯାଇଛି। ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଖ ହୋଇ ଗଲାଣି। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃ ଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
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କର। ସୁସମାଗ୍ଭରରେ ବି�ାସ କର।” ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।
ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଖ ହୋଇ ଗଲାଣି। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃ ଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସୁସମାଗ୍ଭରରେ

ବି�ାସ କର।”37
ଗାଲି ଲ ୀର ଗ୍ଭ ରିଆ ଡ଼େ ଯୀଶୁ ଙ୍କ ବିଷ ୟରେ ଖବର ବ୍ୟାପି ଗ ଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର
ସମାଜଗୃହମାନଙ୍କରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ।38
2.18 ନିଜ ନଗରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
ତା’ପରେ ସେ ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ। ନାଜରିତରେ ସେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁ ଥର
ଭଳି ସେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଯି ହୂଦୀ ସମାଜଗୃହକୁ ଗଲେ। ସେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ।
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ପୁସ୍ତକ ଖ�ୋଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ
ଏହା ଲେଖାଥିଲା, ତାହା ପାଇଲେ:
“ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମ�ୋ’ଠାରେ ଅଛି।
ଦୀନହୀନ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପରମେ�ର ମ�ୋତେ
ବାଛିଛନ୍ତି।
ବନ୍ଦୀମାନେ ଯେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି,
ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧମାନେ ପୁଣି ଦେଖି ପାରିବେ ବ�ୋଲି
ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଦୁ ଃଖ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର କରିଦେବାକୁ
ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁ ଗ୍ରହର ସମୟ ଘ�ୋଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମ�ୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଦ କରି ସେବକଙ୍କୁ ଫେରାଇଦେଲେ। ତା’ପରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ।
ସମାଜଗୃହରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ,
“ମୁଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠକଲି, ତାହା ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି
ବାକ୍ୟ ଏବେ ସଫଳ ହେଲା।”
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ
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ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁ ଥିଲେ, “ଏ କ’ଣ
ଯ�ୋଷେଫଙ୍କ ପୁଅ ନୁ ହେଁ?”

ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ଜାଣିଛ ି ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ସେହି ପୁରୁଣା ଉକ୍ତିଟ ି କହିବ,
‘ଆରେ ବଇଦ, ଆଗ ନିଜକୁ ଭଲ କର।’ ତୁ ମ୍ଭେ କହିବକ
ି ୁ ଗ୍ଭହୁଛ
ଁ , ‘କଫର୍ନାହୂମରେ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହାସବୁ
କରୁଛ ବ�ୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣଛ
ି ୁ , ସେହିସବୁ ଏବେ ନିଜ ପ�ୈତୃକ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ କର।’” ତା’ପରେ
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ ି ଯେ, କ�ୌଣସି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାକୁ ନିଜ
ନଗରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଏଲି ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଯେତେବେଳେ ତିନ ି ବର୍ଷ
ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ ଓ ସାରା ଦେଶରେ ଭୀଷଣ ଦୁ ର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ
ଇସ୍ରାଏଲରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧବା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଲିୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ�ୌଣସି ବିଧବାଙ୍କ
ପାଖକୁ ପଠାଗଲା ନାହିଁ। ଏଲି ୟଙ୍କୁ କେବଳ ସୀଦ�ୋନ ଅଞ୍ଚଳର ସାରିଫତରେ ରହୁ ଥିବା ଜଣେ
ବିଧବା ପାଖକୁ ପଠାଗଲା।
“ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଏଲୀଶାୟଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅନେକ କୁ ଷ୍ଠର�ୋଗୀ ଥିଲେ।
ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, କାହାରିକୁ ଆର�ୋଗ୍ୟ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। କେବଳ ସୁରଆ
ି ଦେଶର
ନାମାନଙ୍କୁ ଆର�ୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନାମାନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଲ�ୋକ ନ ଥିଲେ।”
ସମାଜଗୃହରେ ଥିବା ସବୁ ଲ�ୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ଲ�ୋକମାନେ
ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଓ ଜ�ୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନଗର
ଗ�ୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ର ଧାରକୁ ନେଇଗଲେ।
ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଫି ଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦେଇ
ଗ୍ଭଲିଗଲେ।39

3

ଲ�ୋକ ପ୍ରିୟତାର ବର୍ଷ

3.1 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ-ମନ�ୋନୟନ

ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀ ହ୍ରଦ ପାଖଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେ (ପିତର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ) ଶିମ�ୋନ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ
ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ହ୍ରଦରେ ଜାଲ ପକାଉଥିଲେ। ସେମାନେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କେଉଟ
ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆସ, ମ�ୋତେ ଅନୁ ସରଣ କର। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
କେଉଟ କରିବ।ି ମାଛ ନ ଧରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଏକତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବ।” ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ତାହାଙ୍କ ଜାଲ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ସରଣ କଲେ।
ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଗ୍ଭଲିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁଅ ଯାକୁ ବ ଓ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ
ତାହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସି ଜାଲ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ।
ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଓ ଡଙ୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ସରଣ କଲେ।40
ଯୀଶୁ ଗିନେସରତ ହ୍ରଦ କୂ ଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭରପ
ି ଟେ ଘେରିଯାଇ ଠିଆ
ହେବାକୁ ଲ�ୋକମାନେ ଠେଲାପେଲା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପରମେ�ରଙ୍କ
ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ କୂ ଳରେ ଦୁ ଇଟି ଡଙ୍ଗା ଥୁଆ ହୋଇଥିବାର
ଦେଖିଲେ। କେଉଟମାନେ ସେହି ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ତାହାଙ୍କ ଜାଲ ଧ�ୋଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେଥିରୁ
ଗ�ୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢଗ
଼ି ଲେ। ସେ ଡଙ୍ଗାଟି ଶିମ�ୋନଙ୍କର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ କୂ ଳଠାରୁ ଅଳ୍ପ
ଟିକଏ
ି ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଶିମ�ୋନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଡଙ୍ଗାଟିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଓ ସେହି
ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଥାଇ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଉପଦେଶ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଯୀଶୁ ଶିମ�ୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଡଙ୍ଗାକୁ ଗଭୀର ଜଳକୁ ନେଇ
ଗ୍ଭଲ। ପାଣିରେ ତୁ ମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଲ ପକେଇବ, ତେବେ କିଛ ି ମାଛ ଧରିବ।”
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ଶିମ�ୋନ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାତିସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ,
ମାତ୍ର କିଛ ି ହେଲେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଲ ପକାଇବାକୁ କହୁ ଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି।”
କେଉଟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଲ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ। ତାହାଙ୍କର ଜାଲସବୁ ଏତେ ମାଛରେ
ବ�ୋଝେଇ ହୋଇଗଲା ଯେ ଜାଲସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ
ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ତାହାଙ୍କର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ। ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଡଙ୍ଗା
ମାଛରେ ଏତେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା ଯେ ଡଙ୍ଗା ଦୁ ଇଟି ପ୍ରାୟ ବୁ ଡଯ
଼ି ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଶିମ�ୋନ ପିତର ଏବଂ ସମସ୍ତ କେଉଟମାନେ ଏତେ ଗୁଡଏ
଼ି ମାଛ ଧରି ପାରିଥିବାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ହୋଇଗଲେ। ଶିମ�ୋନ ପିତର ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡଯ
଼ି ାଇ କହିଲେ, “ହେ ପ୍ରଭୁ!
ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲିଯାଅ। ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମଣିଷ।” ଜେବଦୀଙ୍କ ଦୁ ଇ ପୁଅ ଯାକୁ ବ ଓ ଯ�ୋହନ
ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଶିମ�ୋନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲେ।
ଯୀଶୁ ଶିମ�ୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଭୟ କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମାଛ ବଦଳରେ
ମଣିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କାମ କରିବ।”
ତା’ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗାଗୁଡକ
଼ି ୁ କୂ ଳକୁ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କଛ
ି ି ତ୍ୟାଗ
କରିଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁ ଗମନ କଲେ।41
3.2 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ
ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଫର୍ନାହୂ ମକୁ ଗଲେ। ବିଶ୍ରାମ ଦିବସରେ ଯୀଶୁ ସମାଜଗୃହକୁ ଯାଇ
ସେଠାରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି ସେଠାକାର ଲ�ୋକେ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଜଣେ ଅଧିକାର
ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସମାଜଗୃହରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏପରି
ଜଣେ ଲ�ୋକ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଦେହରେ ଭୂତଟିଏ ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଥିଲା। ସେ ଲ�ୋକଟି ପାଟି
କରି କହିଲା, “ହେ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁ ମ୍ଭେ ଆମ୍ଭଠାରୁ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ? ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ �ଂସ
କରିଦେବାକୁ ଆସିଛ? ତୁ ମ୍ଭେ କିଏ, ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ, ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ, “ଚୁପ୍ କର, ଏହାଠାରୁ ବାହାରିଯା।” ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା ଲ�ୋକଟିକୁ ଦ�ୋହଲାଇ
ଦେଲା। ତା’ପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଜ�ୋର୍ରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେହି ଲ�ୋକଟି ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲା।
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ଏହା ଦେଖି ଲ�ୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କୁ ହାକୁ ହ ି ହେଲେ, “ଏଠାରେ

କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି? ଏ ଲ�ୋକଟି ଆମ୍ଭକୁ କିଛ ି ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ଅଧିକାର ସହିତ ଶିକ୍ଷା
ଦେଉଛି। ସେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି ଓ ଭୂତମାନେ ତା’ କଥା ମାନୁ ଛନ୍ତି।” ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ
ବିଷୟରେ ଗାଲିଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼େ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା।42
3.3 ଅନେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା
ତା’ପରେ ସେମାନେ ସମାଜଗୃହରୁ ବାହାରି ଯାକୁ ବ ଓ ଯ�ୋହନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଶିମ�ୋନ ଓ
ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଶିମ�ୋନଙ୍କ ଶାଶୁ �ରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଥିଲେ। ତେଣୁ
ସେଠାରେ ଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବିଛଣା ନିକଟକୁ
ଗଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାହାଙ୍କର �ର
ଛାଡ଼ିଗଲା ଓ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତା’ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ସୂର୍ୟ୍ଯ ବୁ ଡ଼ି ଯିବା ପରେ, ସେହି ରାତିରେ ଲ�ୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ
ନେଇ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ସହରର ସବୁ ଲ�ୋକେ ସେହି ଘରର ଦୁ ଆରରେ ଜମା
ହୋଇଗଲେ। ବିଭନ୍ନ
ି ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଦେହରୁ ଅନେକ ଭୂତାତ୍ମା ବାହାରି ଗ୍ଭଲି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ବ�ୋଲି ଭୂତମାନେ
ଜାଣି ଥିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦେ ହେଲେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ।43
3.4 ଯୀଶୁଙ୍କ ଏକାକୀ ପ୍ରାର୍ଥନା
ତା’ ପରଦିନ ସକାଳେ ଯୀଶୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି
ଗ�ୋଟିଏ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପରେ ଶିମ�ୋନ ଓ
ତାହାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ�ୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ,
“ଲ�ୋକେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଖ�ୋଜୁ ଛନ୍ତି।”
ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଗରକୁ ଯିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ମୁଁ
ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇ ପାରିବ ି ମୁଁ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛ।ି ”44

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 38

10/20/2015 10:51:07 AM

ଲୋକ ପ୍ର ିୟତାର ବର
3.5 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ

39

ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗୃହମାନଙ୍କରେ �ର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରି ଓ ଲ�ୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ପୀଡ଼ା ଦୂ ର କରି ସମଗ୍ର ଗାଲି ଲୀ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ସମଗ୍ର ସୁରୟ
ି ା
ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କର ସମାଗ୍ଭର ବ୍ୟାପିଗଲା, ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ର�ୋଗ ଓ ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ା
ଭ�ୋଗୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୂତ କବଳିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୃର୍ଚ୍ଛାର�ୋଗୀ ଓ ପକ୍ଷାଘାତର�ୋଗୀ
ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ।
ତେଣୁ ଗାଲିଲୀ, ଦେକାପଲି, ଯିରୁଶାଲମ, ଯିହୂଦା ଓ ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଆର ପାରିର ବହୁ ଲ�ୋକ ତାହାଙ୍କୁ
ଅନୁ ସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।45
3.6 ଜଣେ ର�ୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
ଗ�ୋଟିଏ କୁ ଷ୍ଠରୋଗୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା,
“ତୁ ମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମ�ୋତେ ଭଲ କରି ଦେଇ ପାରିବ। ସେହି ଶକ୍ତି ତୁ ମ୍ଭର ଅଛି।”
ସେହି ଲ�ୋକଟି ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କରୁଣା ଜାତ ହେଲା। ସେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଲ�ୋକଟିକୁ
ଛୁ ଇଁଦେଲେ ଓ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଅ।” ତା’ର
କୁ ଷ୍ଠରୋଗ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛାଡ଼ିଗଲା ଓ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା।
ଯୀଶୁ ଲ�ୋକଟିକୁ ଗ୍ଭଲି ଯିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ଯାହା କଲି ସେହି କଥା କାହାକୁ ହେଲେ କହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ,
ନିଜ ଦେହ ଦେଖାଅ। ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଥିବାରୁ ମ�ୋଶାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁ ସାରେ, ପରମେ�ରଙ୍କୁ
ନ�ୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କର। ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଇଛ ବ�ୋଲି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ
ରହିବ।” ଲ�ୋକଟି ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଗଲା ଓ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ତାହାକୁ କହିଲା ଯେ,
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼େ ବ୍ୟାପିବାକୁ
ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଲ�ୋକେ କାଳେ ଦେଖି ପକାଇବେ, ତେଣୁ ଯୀଶୁ କ�ୌଣସି ନଗର
ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲ�ୋକେ ରହୁ ନ ଥିବା ନିଛାଟିଆ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ
ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନଗରରୁ ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁ ରହୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ
ଲାଗିଲେ।46
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3.7 ପକ୍ଷାଘାତ ର�ୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ

କିଛ ି ଦିନ ପରେ, ଯୀଶୁ କଫର୍ନାହୂ ମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ଖବର
ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅନେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣବ
ି ା ପାଇଁ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ଘରଟି ପୁରଗ
ି ଲା।
ଘରେ କି ବାହାରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଜାଗା ନ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ
ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ଲ�ୋକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ�ୋଟିଏ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ
ଲ�ୋକକୁ ଆଣିଲେ। ରୋଗୀକୁ ଗ୍ଭରି ଜଣ ଲ�ୋକ ବ�ୋହି କରି ଆଣିଥିଲେ। ଲ�ୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇ
ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ରୋଗୀଟିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁ
ଥିବା ଘରର ଛାତ କଣା କଲେ ଓ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଟିକୁ ସେହି କଣା ବାଟରେ
ଯୀଶୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତଳକୁ ଝୁ ଲାଇ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଯେ, ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କର
ଗଭୀର ବି�ାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତ ଲ�ୋକଟିକୁ କହିଲେ, “ହେ ଯୁବକ, ତୁ ମ୍ଭ ପାପଗୁଡକ
଼ି ୁ
କ୍ଷମା କରାଗଲା।”
କେତେଜଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ କାମ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ
ନିଜ ଭିତରେ କୁ ହାକୁ ହ ି ହେଲେ, “ଏ’ ଲ�ୋକଟି ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛି? ସେ ପରମେ�ରଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି। ପରମେ�ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାପ ଗୁଡକ
଼ି ୁ ଅନ୍ୟ କିଏ କ୍ଷମା କରି ପାରିବ?”
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେସବୁ ଭାବୁ ଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣି
ପାରିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମନରେ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି
ଭାବୁ ଛ? ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ କେଉଁ କଥାଟି କହିବା ସରଳ? ‘ତୁ ମ୍ଭ ପାପ ଗୁଡକ
଼ି ୁ କ୍ଷମା କରି
ଦିଆଗଲା।’ ନା’ ତାକୁ କହିବା: ‘ଠିଆ ହୁ ଅ ଓ ତୁ ମ୍ଭର ବିଛଣା ଧରି ଗ୍ଭଲ?’ କିନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ଆଗରେ
ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବି ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଶକ୍ତି ଅଛି।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତ ଲ�ୋକଟିକୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ,ି ଠିଆ ହୁ ଅ, ବିଛଣା ଧର ଓ
ଘରକୁ ଯାଅ।”
ପକ୍ଷାଘାତ ଲ�ୋକଟି ଠିଆ ହେଲା। ବିଛଣା ଧରିଲା ଏବଂ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା।
ସବୁ ଲ�ୋକେ ତାକୁ ଦେଖି ପାରିଲେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ପରମେ�ରଙ୍କ ମହିମା
ଗାନ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା କେବେ ହେଲେ ଦେଖି
ନ ଥିଲୁ ।”47
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3.8 ଲେବୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁ ଗାମୀ
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ପୁଣି ଥରେ ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ ପାଖଦେଇ ଗଲେ। ଅନେକ ଲ�ୋକ ତା’ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କରଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଥିବା ଆଲଫି ଙ୍କ
ପୁଅ ଲେବିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, “ମ�ୋତେ ଅନୁ ସରଣ କର।” ତା’ପରେ ଲେବି ଠିଆ ହେଲେ
ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ସରଣ କଲେ।
ପରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଲେବିଙ୍କ ଘରେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ
ଅନେକ କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁ ଷ୍ଟ ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉ ଥିଲେ। (ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ସରଣ
କରୁଥିବା ଅନେକ ଲ�ୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ।) ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁ ଷ୍ଟ
ଲ�ୋକଙ୍କ ସହିତ ବସି ଖାଉଥିବାର ଦେଖି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଯୀଶୁ କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି?”
ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସୁସ୍ଥ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ରୋଗୀ
ଲ�ୋକର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରକାର। ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ
ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ।ି ”48
3.9 ଉପବାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ତର
ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯ�ୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଥର ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହିପରି କରନ୍।ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ବେଳେ ଖିଆପିଆ
କରୁଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ବର, ବରଯାତ୍ରୀ ସହିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ
ଉପବାସରେ ରଖି ପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବରକୁ ଛଡ଼ାଇ
ନିଆଯିବ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ: “ଜଣେ ଲ�ୋକ ଗ�ୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଗ୍ଭଦରରେ
ତାଳି ପକାଇବାକୁ କ�ୌଣସି ନୂ ଆ ଗ୍ଭଦରରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିରପ
ି କାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଏଭଳି କରେ,
ତା’ର ନୂ ଆ ଗ୍ଭଦରଟିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ପୁଣି ନୂ ଆ ଗ୍ଭଦରରୁ ଚିରା ହୋଇଥିବା ତାଳି ପୁରୁଣା ଗ୍ଭଦର
ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ନାହିଁ। କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ଥଳିଗୁଡକ
଼ି ରେ ନୂ ଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଢାଳେ ନାହିଁ।

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 41

10/20/2015 10:51:08 AM

42

ଲୋକ ପ୍ର ିୟତାର ବର

ଯଦି ସେ ଏପରି କରେ ତେବେ ନୂ ଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ଥଳିଗୁଡକ
଼ି ୁ ଚିରଦେ
ି ବ। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ

ଢାଳି ହୋଇଯିବ ଓ ଥଳିଗୁଡକ
଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଲ�ୋକେ ସଦାବେଳେ ନୂ ଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ
ନୂ ଆ ଚମଡ଼ା ଥଳିରେ ରଖିଥା’ନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇ ସାରି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ କେବେ ହେଲେ
ନୂ ଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କହେ, ‘ପୁରୁଣା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସୁଆଦ।’”49
3.10 ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷର ର�ୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଗ�ୋଟିଏ ବିଶେଷ ପର୍ବ ଥିବାରୁ ସେ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗଲେ।
ଯିରୁଶାଲମରେ ପାଞ୍ଚୋଟି ମଣ୍ଡପ ଥିବା ଗ�ୋଟିଏ ପ�ୋଖରୀ ଥିଲା। ଯିହୂଦୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ବେଥ୍ସଦା
ବା ଦୟାଗୃହ କହନ୍।ତି ଏହା ମେଷ�ାର ପାଖରେ ଥିଲା। ବହୁ ତ ଅସୁସ୍ଥ ଲ�ୋକେ ପ�ୋଖରୀ ପାଖ ମଣ୍ଡପ
ଗୁଡକ
଼ି ରେ ପଡ଼ି ରହୁ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅନ୍ଧ, ଛ�ୋଟା ଓ ପକ୍ଷାଘାତଗ୍ରସ୍ତ ର�ୋଗୀ
ଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ, ଜଣେ �ର୍ଗଦୂ ତ ବେଳେବେଳ ଆସି ପ�ୋଖରୀର ପାଣିକୁ ହଲାଉଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ର�ୋଗୀ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା।
ସେଠାରେ ଜଣେ ଲ�ୋକ ପଡ଼ିରହିଥିଲା, ସେ ବିଗତ 38 ବର୍ଷଧରି ର�ୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେହି
ଲ�ୋକକୁ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ, ସେ ଲ�ୋକଟି ବହୁ ତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି
ର�ୋଗରେ ପଡଛ
଼ି ।ି ତେଣୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଗ୍ଭହ?
ଁ ”
ସେ ର�ୋଗୀଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ମହାଶୟ, ପାଣି ହଲିବା ସମୟରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମ�ୋର କେହି ଲ�ୋକ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା
କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମ�ୋ’ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗ୍ଭଲିଯାଆନ୍ତି।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଠିଆ ହୁ ଅ। ତୁ ମ୍ଭର ବିଛଣା ଉଠାଇ ଗ୍ଭଲ।” ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲ�ୋକଟି ସୁସ୍ଥ
ହୋଇଗଲା। ସେ ତା’ ବିଛଣା ଉଠେଇ ଗ୍ଭଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା।
ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ରାମବାରର ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯିହୂଦୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲ�ୋକକୁ
କହିଲେ, “ଆଜି ବିଶ୍ରାମବାର। ବିଶ୍ରାମବାରରେ ତୁ ମ୍ଭେ ବିଛଣା ବ�ୋହି ନେଇ ଯିବା ଆମ୍ଭର ନିୟମ
ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ।”
କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକଟି କହିଲା, “ମ�ୋତେ ଯିଏ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ସେ ମ�ୋତେ କହିଲେ ‘ତୁ ମ୍ଭର ବିଛଣା ନିଅ
ଓ ଗ୍ଭଲ।’”
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ଯିହୂଦୀମାନେ ସେ ଲ�ୋକକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଯିଏ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଆଜି ବିଛଣା ଉଠେଇ ଗ୍ଭଲିବାକୁ କହିଲା,
ସେ କିଏ?”
କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲ�ୋକଟି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟ ି କିଏ ତାହା ଜାଣି ନ ଥିଲା। ସେହି ଜାଗାରେ ବହୁ ତ
ଲ�ୋକଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ଗ୍ଭଲି ଯାଇଥିଲେ।
ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଲ�ୋକକୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାକୁ କହିଲେ, “ଦେଖ, ତୁ ମ୍ଭେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଇଛ। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ପାପ କରିବ, ତେବେ
ତୁ ମ୍ଭର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହ�ୋଇପାରେ।”
ତା’ପରେ ଲ�ୋକଟି ସେହି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଯୀଶୁ
ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି।
ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଏହିସବୁ (ସୁସ୍ଥ) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିହୂଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି
ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମ�ୋର ପିତା ସର୍ବଦା
କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଅତଏବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।”
ଏଥିପାଇଁ ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।
ଯି ହୂଦୀମାନେ କହିଲେ, “ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମବାରର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତା’ପରେ ସେ
ପରମେ�ରଙ୍କୁ ନିଜର ପିତା ବ�ୋଲି କହିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କଲେ।”50
3.11 ପୁତ୍ର ହିଁ ଜୀବନ ଦାତ୍ତା
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ପୁତ୍ର ଏକାକୀ କିଛ ି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ତାହାଙ୍କ
ପିତା କରୁଥିବା ପୁତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି କାରଣ ପିତା ଯାହା କରନ୍ତି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ
କରନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପିତା ନିଜେ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଏହି
ର�ୋଗୀଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା�ିତ ହୁ ଅ, ଏ ନିମନ୍ତେ ପିତା
ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ ଆହୁ ରି ମହତ କର୍ମ ଦେଖାଇବେ। ପରମପିତା ମୃତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ
ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁ ସାରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତି।
“ପିତା କାହାର ବିଗ୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଗ୍ଭର କରିବାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ
କରିଛନ୍।ତି ଈ�ର ଏହା କଲେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କୁ ଯେପରି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ
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ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ

ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ ି ଯେ, ଯଦି କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମ�ୋର କହିବା କଥା ଶୁଣେ ଓ ମ�ୋତେ ଯିଏ
ପଠାଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ କରେ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଅଛି। ସେ
ବ୍ୟକ୍ତି ଦ�ୋଷୀ ବ�ୋଲି ବିଗ୍ଭରତ
ି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାର ହୋଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ
କରି ସାରିଛ।ି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଗ�ୋଟିଏ ଗୁରୁ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆସୁଛ।ି ସେ ସମୟ ଆସି ଗଲାଣି
। ପାପ �ାରା ମୃତ ଲ�ୋକମାନେ ଈ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର �ର ଶୁଣିବେ। ପୁତ୍ରଙ୍କର �ର ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ
କରିଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ। �ୟଂ ପରମପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଉତ୍ସ।
ଅତଏବ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲ�ୋକଙ୍କର ବିଗର
୍ଭ କରିବା
ପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି।
“ତୁ ମ୍ଭେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁ ଅ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛ,ି ଯେତେବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ମୃତ
ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର �ର ଶୁଣିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧିରୁ ବାହାରିବେ। ଜୀବନରେ
ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଉଠିବେ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା
ଲ�ୋକମାନେ ଦ�ୋଷୀ ଭାବରେ ବିଗର
୍ଭ ତ
ି ହେବା ପାଇଁ ଉଠିବେ।
“ମୁଁ ଏକୁ ଟଆ
ି କିଛ ି କରି ପାରିବ ି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପରମେ�ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ସାରେ ବିଗ୍ଭର
କରେ। ତେଣୁ ମ�ୋର ବିଗର
୍ଭ ଠିକ୍, କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁ ଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ପରମେ�ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁ ଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯିଏ ମ�ୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି।51
3.12 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକୃ ତ ଶକ୍ତିର ସପ୍ରମାଣ
“ମୁଁ ଯଦି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମ�ୋ’ ନିଜ ବିଷୟରେ କୁ ହେ, ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମ�ୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ,
ସେମାନେ ମ�ୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ମ�ୋର ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ, ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି, ତାହା
ସବୁ ସତ୍ୟ।
“ତୁ ମ୍ଭେ ଯ�ୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲ�ୋକ ପଠାଇଛ। ସେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି।
ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟ�ୋଜନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏହିସବୁ
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କହୁ ଛ ି ଯେପରି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତାହା�ାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପାରିବ। ଯ�ୋହନ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପ ପରି
ଜଳି ଆଲ�ୋକ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଆଲ�ୋକ କିଛ ି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଭ�ୋଗ କରି
ଖୁସୀ ହେଲ।
“କିନ୍ତୁ ମ�ୋ’ ପାଖରେ ମ�ୋ’ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯାହା ଯ�ୋହନଙ୍କ ପ୍ରମାଣଠାରୁ
ଅଧିକ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଯାହାସବୁ କରୁଛି, ତାହା ସବୁ ମ�ୋର ପ୍ରମାଣ। ପରମପିତା ମ�ୋତେ ଏସବୁ

କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁ ଏ ଯେ ପରମପିତା ମ�ୋତେ
ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରମପିତା ମ�ୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଓ ନିଜେ ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ କେବେ ତାହାଙ୍କର �ର ଶୁଣି ନାହଁ। ତାହାଙ୍କର କିପରି ରୂପ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭେ ଦେଖି
ନାହଁ। ପରମପିତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ତୁ ମ୍ଭଠାରେ ବାସ କରି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ, ସେ ପଠାଇଥିବା
ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ବି�ାସ ରଖି ନାହଁ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡକ
଼ି ଅଧ୍ୟୟନ
କରୁଛ। କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ବି�ାସ କର ଯେ, ସେହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର �ାରା ହିଁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ପାଇବ। ସେହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡକ
଼ି ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ କହେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା
ପାଇଁ ମ�ୋ’ ନିକଟକୁ ଆସୁ ନାହଁ।
“ମୁଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ଭହୁଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଜାଣେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁ ମ୍ଭ ହୃ ଦୟରେ
ପରମେ�ରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମୁଁ ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛ।ି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହେ।
କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସି କେବଳ ତା’ ନିଜ
ବିଷୟରେ କହିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସରସ୍ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା
ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଅ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେ�ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଆସେ, ତାହା
ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେ ଆଦ�ୌ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହଁ। ତାହାହେଲେ ତୁ ମ୍ଭେ ଏ କଥା କିପରି ବି�ାସ କରି
ପାରିବ। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯ�ୋଗ କରିବ।ି ମ�ୋଶା
ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଯିଏ ତୁ ମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯ�ୋଗ କରନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋଶାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିଛ
ଯେ ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃ ତରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋଶାଙ୍କୁ ବି�ାସ କରିଛ, ତେବେ
ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ମଧ୍ୟ ବି�ାସ କରିବ। କାରଣ ମ�ୋଶା ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋଶାଙ୍କର ଲେଖିବା କଥା ବି�ାସ କରୁ ନାହଁ। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋ’ କଥାରେ ବି�ାସ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ।”52
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3.13 ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଭୁ

ବିଶ୍ରାମ ଦିବସରେ ଯୀଶୁ ଶସ୍ୟ-କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ
ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶସ୍ୟ-କେଣ୍ଡା
ଛିଣ୍ତେଇଲେ। ଫାରୂଶୀମାନେ ତାହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଭଳି କାହିଁକି
କରୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ରାମ ଦିବସରେ ଏଭଳି କାମ ଯିହୂଦୀ ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଅଟେ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢଛ
଼ି ଯେ, ସେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ
ଥିବା ଲ�ୋକେ ଭ�ୋକରେ ଥିଲାବେଳେ ଓ ଆହାରର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ କ’ଣ କରିଥିଲେ?
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ପଢ଼ି ନାହଁ ଯେ, ଅବିୟାଥର ମହାଯାଜକ ଥିବା ସମୟରେ ଦାଉଦ ପରମେ�ରଙ୍କ
ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ? ମ�ୋଶାଙ୍କ
ନିୟମ ଅନୁ ସାରେ ଯାଜକମାନେ କେବଳ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିବେ। ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ
କାହାରିକୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛ ି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ
ସହିତ ଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ।53
“ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ’ଣ ପଢ଼ି ନାହଁ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସରେ ଯାଜକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସର ନୀତିନୟ
ି ମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି? ସେ ଘଟଣାରେ ତାହାଙ୍କର କେହି କିଛ ି ଦ�ୋଷ
ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ,ି ଏଠାରେ ଏଭଳି କିଛ ି ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମହାନ।
ଶାସ୍ତ୍ରକହେ, ‘ମୁଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା ଗ୍ଭହେ,ଁ କିନ୍ତୁ ପଶୁବଳି ଗ୍ଭହେଁ ନାହିଁ।’ ତୁ ମ୍ଭେ ପ୍ରକୃ ତରେ
ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁ ଝି ନାହଁ। ଯଦି ବୁ ଝି ଥାଆନ୍ତ, ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତ ନାହିଁ।”54
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି
ହୋଇଛି। ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ �ାରା ପରିଗଳ
୍ଭ ତ
ି ହେବା ପାଇଁ ମନୁ ଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମାଲିକ, ଏପରିକି ବିଶ୍ରାମ ଦିନର ମଧ୍ୟ।”55
ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଗ�ୋଟିଏ
ଲ�ୋକର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା କେତେକ ଯିହୂଦୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦ�ୋଷାର�ୋପ
କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖ�ୋଜୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ମ�ୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁ ସାରେ
ବିଶ୍ରାମ ଦିବସରେ କାହାରିକୁ ଭଲ କରିଦେବା କ’ଣ ବିଧିସଙ୍ଗତ?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମନେକର ତୁ ମ୍ଭର କାହାରି ଗ�ୋଟିଏ ମେଷ ଅଛି ଓ ସେହି ମେଷ ବିଶ୍ରାମ
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ଦିବସରେ ଖାଲ ଭିତରେ ଖସି ପଡଲ
଼ି ା। ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ତାକୁ ଖାଲରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ ନାହିଁ?
ମଣିଷତ ନିଶ୍ଚି ତ ଭାବରେ ଗ�ୋଟିଏ ମେଷଠାରୁ ଅଧିକ ମହ�ପୂର୍।ଣ୍ଣ ତେଣୁ ମ�ୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ରାମ
ଦିବସରେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦେଇଥାଏ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଲ�ୋକଟିକୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭ ହାତ ମ�ୋତେ ଦେଖାଅ।” ଲ�ୋକଟି ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ହାତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ତା’ର ସେହି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ହାତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ
ହୋଇଗଲା। ଏହି ହାତଟି ତା’ର ଅନ୍ୟ ହାତ ଭଳି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଫାରୂଶୀମାନେ ସେଠାରୁ ବାହାରି
ଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କଲେ।56
3.14 ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁ ଗାମୀ
ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଲି ଲୀ ହ୍ରଦ କୂ ଳକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଗାଲି ଲୀର
ଅନେକ ଲ�ୋକ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ଯିହୂଦା, ଯିରୁଶାଲମ, ଇଦ�ୋମ, ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଅପର ପା� ସ�ୋର
ଓ ସୀଦ�ୋନର ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼ୁ ଅନେକ ଲ�ୋକ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ଲ�ୋକମାନେ ଆସିବାର କାରଣ
ହେଲା, ଯୀଶୁ ଯାହାସବୁ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେମାନେ ଶୁଣି ସାରିଥିଲେ।

ଯୀଶୁ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଭିଡ଼ ହୋଇ ଯିବାରୁ ଲ�ୋକମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ
ମାଡ଼ି ନ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ଛ�ୋଟ ଡଙ୍ଗା ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବାକୁ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ରୋଗୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ
ଛୁ ଇଁବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। କେତେକ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାମାନେ
ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ
ଆଗରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଚିତ୍କାର କରି କହୁ ଥିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର।” କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ
ଦୃ ଢ଼ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ସେ କିଏ, ଏହା ସେମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ନ କୁ ହନ୍ତି।57
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେ�ର ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେଗୁଡକ
଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା
ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏହା କଲେ। ଯିଶାଇୟ କହିଥିଲେ,
“ଏ ମ�ୋର ସେବକ।
ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ବାଛିଛ।ି
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ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ।
ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସୀ।

ମ�ୋର ଆତ୍ମା ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରଖିବି।
ସେ ଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଘ�ୋଷଣା କରିବେ।
ସେ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ କି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ।
ଲ�ୋକେ ଗଳିରେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ।
ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଛେଗ୍ଭନଳର କାଣ୍ଡଟି ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ
କି ଲିଭି ଆସୁଥିବା ଦୀପଟିକୁ ସେ ଲିଭେଇବେ ନାହିଁ।
ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଟଳ ରହିବେ।
ସେଥିରେ ସବୁ ଲ�ୋକେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ।”58
3.15 �ାଦଶ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ�ୋନୟନ
ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗ�ୋଟିଏ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠାରେ
ପରମେ�ରଙ୍କୁ ପ୍ରାରନ
୍ଥ ା କରିବାରେ ସାରା ରାତିଟ ି ବିତେଇଲେ। ତା’ ପରଦିନ ସକାଳେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାରଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ସେ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ
‘ପ୍ରେରିତ’ ନାମ ଦେଲେ।59 ଯୀଶୁ ଗ୍ଭହୁଥି
ଁ ଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଗ୍ଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡକ
଼ି ୁ ପଠାଇବେ ଓ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବା
ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ। ଯୀଶୁ ମନ�ୋନୀତ କରିଥିବା ବାରଜଣଙ୍କ ନାମ ଏହିଭଳି;
ଶିମ�ୋନ (ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପିତର ବ�ୋଲି ନାମ ଦେଲେ)।
ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁ ବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଯ�ୋହନ (ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନେରଗ�ୋ
ି ଷ୍ ଅର୍ଥାତ
“ମେଘ ଗର୍ଜ୍ଜନର ପୁତ୍ର” ନାମ ଦେଲେ)।
ଆନ୍ଦ୍ରିୟ,
ଫି ଲିପ୍ପ,
ବାର୍ଥଲମୀ,
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ଥ�ୋମା,
ଆଲଫି ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁ ବ,
ଥଦ୍ଦୀୟ,
କିଣାନୀୟ ବା ଉଦ୍ଯ�ୋଗୀ ଶିମ�ୋନ ଜିଲ�ୋଟ
ତଥା ଇଷ୍କାରିୟ�ୋତ ଯିହୂଦା। ଏହି ଯିହୂଦା ପରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ
କରିଥିଲା।60

ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ (3.16–34)
3.16 ପରମେ�ରଙ୍କ ଆଶିର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲ�ୋକେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ସରଣ କରୁଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁ
ଗ�ୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆସିଲେ। ଏଥର ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ,
“ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲ�ୋକମାନେ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ �ର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁ ଃଖିତ ଲ�ୋକମାନେ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ ପରମେ�ର ସେମାନଙ୍କୁ ସା�ନା ଦେବେ।
ନମ୍ର ଓ ସୁଶୀଳ ଲ�ୋକମାନେ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କର ହେବ।
ପରମେ�ରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ସାରେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଲ�ୋକମାନେ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃ ପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଉଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ ପରମେ�ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ।
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ନିର୍ମଳ ହୃ ଦୟ ଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ ସେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ।

ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ ସେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଡକାଯିବେ।
ପରମେ�ରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ସାରେ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ କରି କଷ୍ଟ ସହୁ ଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ �ର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର।
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋର ଅନୁ ଗାମୀ ହୋଇଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ ଲ�ୋକେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବେ,
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାତନା ଦେବେ ଓ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛରେ ନାନା କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଖୁସୀ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ କର। କାରଣ �ର୍ଗରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମହତ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ।
ତୁ ମ୍ଭର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକମାନେ ଏହିଭଳି ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।61
3.17 ଅନୁ ଗମନକାରୀଙ୍କୁ ଲବଣ ଓ ଜ୍ୟୋତିଃ ଆଖ୍ୟା
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଲୁ ଣ ସଦୃ ଶ। କିନ୍ତୁ ଲୁ ଣ ଯଦି ନିଜେ �ାଦହୀନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ
ତାକୁ ଆଉଥରେ ଲୁ ଣିଆ କରା ଯାଇ ନ ପାରେ। ଲୁ ଣ ଆପଣା ଲୁ ଣିଆ �ାଦ ହରାଇଲେ ଆଉ
କ�ୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବାହାରେ ଫି ଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ଲ�ୋକେ ତାକୁ ପାଦରେ
ଚକଟି ଗ୍ଭଲିଯିବେ।
“ତୁ ମ୍ଭେ ଜଗତର ଆଲ�ୋକ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ କ�ୌଣସି ନଗରକୁ କେବେ ହେଲେ ଲୁ ଚେଇ
ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଲ�ୋକେ ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇ ତାକୁ ହାଣ୍ଡି ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଲ�ୋକେ ତାକୁ
ଦୀପରୂଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ତ�ାରା ଦୀପଟି ଘର ଭିତରର ସବୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆଲ�ୋକ ଦିଏ। ଲ�ୋକଙ୍କ
ଆଗରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଆଲ�ୋକ ଭଳି ପ୍ରକାଶିତ ହୁ ଅ। ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭର ଭଲ କାମଗୁଡକ
଼ି ଦେଖନ୍ତୁ
ଓ �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ତୁ ମ୍ଭ ପରମପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନକରନ୍ତୁ ।62
3.18 ମ�ୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଯୀଶୁ
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମ�ୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଅବା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ
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ଆସିଛ।ି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶଗୁଡକ
଼ି ର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଆସିଛ।ି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଏ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ସମାପ୍ତ

ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସବୁ କଥା ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମରୁ ଅକ୍ଷରଟିଏ କି ବିନ୍ଦୁଟଏ
ି ହେଲେ
ମଧ୍ୟ ଲ�ୋପ ପାଇବ ନାହିଁ।
“ଏଣୁ ଲ�ୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ମାନିବା ଉଚିତ, ଏପରିକି ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ଯାଉ ନ ଥିବା
ଛ�ୋଟ ଆଦେଶଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଆଦେଶ ପାଳିବାକୁ ମନାକରେ ଓ ଅନ୍ୟ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ନ ପାଳିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ସେ �ର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଅତି ନ୍ୟୁନ ବ�ୋଲି ଗଣିତ ହେବ
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ଶିଖାଏ, ସେ �ର୍ଗରାଜ୍ୟରେ
ମହାନ ହେବ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ ି ଯେ, ପରମେ�ରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ସାରେ ଆଚରଣ କରି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗେଇ ଯାଅ। ତା’ ନ ହେଲେ ତୁ ମ୍ଭେ �ର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ
କରି ପାରିବ ନାହିଁ।63
3.19 କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଛ ଯେ, ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କୁ ହାଯାଇଥିଲା: ‘ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ
ଲ�ୋକ ନରହତ୍ୟା କରେ, ସେ ବିଗ୍ଭରସ୍ଥାନରେ ବିଗ୍ଭରତ
ି ହେବ।’ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ ି ଯେ,
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ତୁ ମ୍ଭର ଭାଇ ପରି ଅଟେ। ତେଣୁ
ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ବିଗର
୍ଭ ାଳୟରେ ବିଗର
୍ଭ ତ
ି ହେବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଖରାପ କଥା କୁ ହ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯିହୂଦୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଗର
୍ଭ ାଳୟରେ
ବିଗ୍ଭରତ
ି ହେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ମୂର୍ଖ ବ�ୋଲି କୁ ହ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ନର୍କର ନିଆଁ ଭିତରେ
ପକାଇ ଦିଆଯିବ।
“ଯେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ନ�ୈବେଦ୍ୟ ଦାନ ଆଣ,
ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ବେଦୀ ଉପରେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ
ନ�ୈବେଦ୍ୟ ଦାନ ଦେବା ବେଳେ ତୁ ମ୍ଭର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାର କିଛ ି କଥା
ଅଛି, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭର ନ�ୈବେଦ୍ୟ ଦାନ ସେହିଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେହି ଲ�ୋକଟି ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ
ତା’ ସହିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର, ତା’ପରେ ଆସି ତୁ ମ୍ଭର ନ�ୈବେଦ୍ୟ ଦାନ ଅର୍ପଣ କର।
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“ଯଦି ତୁ ମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବିଗର
୍ଭ ାଳୟକୁ ନେଇ ଯାଉଅଛି, ତେବେ ବିଗର
୍ଭ ାଳୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା’

ସହିତ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କର। ନଚେତ ତୁ ମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ଭରପତିଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବ ଓ
ଶେଷରେ ବିଗର
୍ଭ ପତି ତୁ ମ୍ଭକୁ ସିପାହୀ ହାତରେ ଦେବେ, ତା’ପରେ ତୁ ମ୍ଭେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ
ଯିବ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭେ ପାହୁ ଲା-ପାହୁ ଲା କରି ନ ଶୁଝଛ
ି , ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କାରାଗାର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ।64
3.20 ବ୍ୟଭିଗର
୍ଭ ବିଷୟକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏ କଥା କୁ ହା ଯାଇଥିବାର ଶୁଣିଛ ଯେ, ‘ବ୍ୟଭିଗର
୍ଭ କର ନାହିଁ।’ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ ି
ଯେ, ଯଦି କେହି ଲ�ୋକ କ�ୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେ ଓ ତା’ ସହିତ ବ୍ୟଭିଗ୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହେଁ,
ତେବେ ସେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବ୍ୟଭିଗର
୍ଭ କରି ସାରିଲାଣି। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭର ଡାହାଣ
ଆଖି ତୁ ମ୍ଭର ପାପର କାରଣ ହୁ ଏ, ତେବେ ସେହି ଆଖିଟିକୁ କାଢ଼ି ଫି ଙ୍ଗି ଦିଅ। ତୁ ମ୍ଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର
ନର୍କରେ ପଡବ
଼ି ା ଅପେକ୍ଷା ଶରୀରର ଗ�ୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଭଲ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭର ଡାହାଣ
ହାତଟି ତୁ ମ୍ଭ ପାପର କାରଣ ହୁ ଏ, ତାକୁ କାଟି ଫି ଙ୍ଗିଦିଅ। କାରଣ ତୁ ମ୍ଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ନର୍କରେ
ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଶରୀରର ଗ�ୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଭଲ।65
3.21 ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଇଛି ଯେ, ‘ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ତା’ର ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଏ, ସେ ତା’ ପତ୍ନୀକୁ
ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଲିଖିତ ରୂପରେ ଗ�ୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେବ।’ 32 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ ି ଯେ, ଯଦି
କେହି ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଏ, ସେ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଗ୍ଭର ଦ�ୋଷରେ ଦ�ୋଷୀ କରିଥାଏ। ଯଦି
ତାହାର ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯ�ୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ, ତେବେ କେବଳ ସେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର
ଦେଇ ପାରିବ। ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ସେହି ପତ୍ନୀକୁ ବିବାହ କରେ, ତେବେ
ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଗର
୍ଭ ପାପରେ ଦ�ୋଷୀ ହୁ ଏ।66
3.22 ଶପଥ ନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ଏ କଥା ତୁ ମ୍ଭେ ଶୁଣିଛ ଯେ, ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କୁ ହାଯାଇଥିଲା: ‘ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କରିଥିବା
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ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହିସବୁ ପାଳନ କର।’ କିନ୍ତୁ ମୁଁ
ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ ି ଯେ, ଆଦ�ୌ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ନାହିଁ। �ର୍ଗର ନାମରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା
ପରମେ�ରଙ୍କ ସିଂହାସନ। ପୃଥିବୀ ନାମରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପରମେ�ରଙ୍କର

ପାଦପୀଠ। ଯିରୁଶାଲମ ନାମରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ପରମେ�ରଙ୍କ ନଗରୀ। ନିଜ
ମୁଣ୍ଡ ଛୁ ଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତା’ର ଗ�ୋଟିଏ ବାଳକୁ ବି ତୁ ମ୍ଭେ କଳା ବା ଧଳା କରି ପାରିବ
ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ଠିକ୍ ମନେ କରୁଛ ତେବେ ‘ହଁ’ କୁ ହ ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ଭୁଲ ବ�ୋଲି ମନେ କରୁଛ
ତେବେ ‘ନାଁ’ କୁ ହ। ‘ହଁ’ ବା ‘ନାଁ’ ଠାରୁ ଅଧିକା ବିଷୟ ପାପାତ୍ମାଠାରୁ ଆସିଥାଏ।67
3.23 ପ୍ରତିଶ�ୋଧ ନ ନେବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ତୁ ମ୍ଭେ ଶୁଣିଛ ଯେ ଏ କଥା କୁ ହାଯାଇଛି, ‘ଆଖି ବଦଳରେ ଆଖି ଓ ଦାନ୍ତ ବଦଳରେ ଦାନ୍ତ।’ କିନ୍ତୁ ମୁଁ
ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ ି ଯେ, କ�ୌଣସି ମନ୍ଦ ଲ�ୋକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁ ଅ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି କେହି ତୁ ମ୍ଭର
ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଗ୍ଭପୁଡ଼ାଟଏ
ି ମାରେ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ତା ଆଡ଼କୁ ଆର ଗାଲଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦିଅ।
ଯଦି କେହି ତୁ ମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଗ୍ଭରାଳୟରେ ମକଦ୍ଦମା କରି ତୁ ମ୍ଭର କୁ ର୍ତ୍ତାଟ ି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ,
ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ତାକୁ ତୁ ମ୍ଭର ଗ୍ଭଦରଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ଦିଅ। ଯଦି କେହି ତୁ ମ୍ଭକୁ ତା’ ସହିତ ଗ�ୋଟିଏ
କ�ୋଶ ଗ୍ଭଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ତା’ ସହିତ ଦୁ ଇ କ�ୋଶ ଗ୍ଭଲି ଯାଅ। ଯଦି କେହି ତୁ ମ୍ଭକୁ
କିଛ ି ମାଗେ, ତେବେ ତାହା ତାହାକୁ ଦିଅ। କେହି ଯଦି ତୁ ମ୍ଭଠାରୁ ଧାର ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ, ତେବେ
ତାହାକୁ ମନା କର ନାହିଁ।68
3.24 ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ତୁ ମ୍ଭେ ଶୁଣିଛ ଯେ ଏ କଥା କୁ ହାଯାଇଛି: ‘ତୁ ମ୍ଭର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କର।’
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁ ଛ:ି ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତା’ହେଲେ ତୁ ମ୍ଭେ �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ପରମପିତାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପାରିବ।
ପରମପିତା, ଭଲ ଲ�ୋକ ଓ ମନ୍ଦ ଲ�ୋକ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ସୂର୍ୟ୍ଯ ଉଦିତ କରାନ୍ତି। ସେ ଭଲ
କାମ କରୁଥିବା ଲ�ୋକ ଓ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଥିବା ଲ�ୋକ, ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ
ତୁ ମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ�ୌଣସି
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ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ନାହିଁ? ଏପରିକି କରଆଦାୟକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରନ୍ତି। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ କେବଳ

ନିଜ ଭାଇ-ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଅଧିକ କଲ?
ବିଧର୍ମୀମାନେ କ’ଣ ଏଭଳି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଏଣୁ �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତା ଯେପରି
ସିଦ୍ଧ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁ ଅ।69
3.25 ଦାନ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ସାବଧାନ ରୁହ! ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମକର, ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କର ନାହିଁ।
ଲ�ୋକମାନେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେ ସେଗୁଡକ
଼ି କର ନାହିଁ। ତାହାହାଲେ ତୁ ମ୍ଭେ �ର୍ଗରେ ଥିବା
ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
“ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ କ�ୌଣସି ଦୀନ-ଦୁ ଃଖୀକୁ ଦାନ ଦେଉଛ, ସେତେବେଳେ ତା’ର
ଘ�ୋଷଣା କର ନାହିଁ। ଲ�ୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କପଟି ଲ�ୋକେ ପ୍ରାର୍ଥନା-ଗୃହ ଓ
ଗଳିମାନଙ୍କରେ ତୂ ରୀବଜାଇ ସେଭଳି ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଥା’ନ୍।ତି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟକଥା କହୁ ଛ ି ଯେ, ସେମାନେ
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇ ସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ କ�ୌଣସି ଦୀନ-ଦୁ ଃଖୀଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଛ,
ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭର ଡାହାଣ ହାତ କ’ଣ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବାମ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ
ସୁଯ�ୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ କରୁଛ, ତାହା ଯେପରି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ । ତୁ ମ୍ଭର ଦାନ ଗ�ୋପନରେ
ହେବା ଉଚିତ। ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତା ଗ�ୋପନରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ
ତା’ର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ।70
3.26 ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ତୁ ମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କପଟୀମାନଙ୍କ ପରି ହୁ ଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗୃହ
ଓ ଗଳି-ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆହୋଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେପରି ଲ�ୋକେ
ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବେ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ ି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତା’ର ପୁରା ପ୍ରତିଫଳ ଦିଆଯାଇ
ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ତୁ ମ୍ଭ ବଖରା ଭିତରକୁ ଯାଅ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି
ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତାଙ୍କୁ ଗ�ୋପନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତା ଗ�ୋପନରେ କରୁଥିବା ତୁ ମ୍ଭ
କାମଗୁଡକ
଼ି ଦେଖି ପାରନ୍ତି। ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ତା’ର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ।
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“ତୁ ମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ନିରର୍ଥକ
କଥା ବାରମ୍ବାର କୁ ହ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ବହୁ ତ କଥା କହିବା ଯ�ୋଗୁଁ ତାହାଙ୍କ କଥା
ପରମେ�ର ଶୁଣିବେ। ଏଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ହୁ ଅ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତାଙ୍କୁ

କିଛ ି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରୟ�ୋଜନୀୟ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କର:
‘ହେ �ର୍ଗରେ ଥିବା ଆମ୍ଭର ପରମପିତା,
ତୁ ମ୍ଭର ନାମ ସବୁ ବେଳେ ପବିତ୍ର ହେଉ।
ତୁ ମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ।
�ର୍ଗରେ ତୁ ମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବାଭଳି ଏ ପୃଥିବୀରେ ବି ତୁ ମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ।
ଆମ୍ଭର ପ୍ରତିଦନ
ି ର ଖାଦ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭେ ଦିଅ।
ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କଲା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁପରି କ୍ଷମା କରିଛୁ,
ସେହିପରି ଆମ୍ଭେ କରିଥିବା ପାପକୁ କ୍ଷମା କର।
ଆମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଅ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର।’
ଏଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ଲ�ୋକଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଦେବ ତେବେ �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରମପିତା ତୁ ମ୍ଭ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ
ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତା ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭ ଅପରାଧ ଗୁଡକ
଼ି ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ
କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ।71
3.27 ଉପବାସ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ତୁ ମ୍ଭେ ଉପବାସ କଲାବେଳେ ଦୁ ଃଖିତ ଥିବା ଭଳି ମୁହଁ କର ନାହିଁ। କପଟୀମାନେ ସେହିପରି
କରିଥା’ନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ କପଟୀଙ୍କ ପରି ହୁ ଅ ନାହିଁ। କପଟୀମାନେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ
ଗ୍ଭହାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍।ତି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ ି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ
ପ୍ରତିଫଳ ମିଳସ
ି ାରିଛ।ି ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଉପବାସ କଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇ ବାଳ ସଜାଡ଼
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ଓ ମୁହଁ ଧୁଅ। ତା’ହେଲେ ତୁ ମ୍ଭେ ଉପବାସ କରୁଛ ବ�ୋଲି ଲ�ୋକେ ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁ ମ୍ଭର

ପରମପିତାଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭେ ସିନା ଦେଖି ପାରୁ ନାହଁ, ମାତ୍ର ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଉପବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ।
କାରଣ ଗ�ୋପନରେ କରାଯାଇଥିବା କାମଗୁଡକ
଼ି ୁ ପରମପିତା ଦେଖନ୍ତି। ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ତା’ର ପ୍ରତିଫଳ
ଦେବେ।72
3.28 ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ନିଜ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ�ୋକ ଓ କଳଙ୍କ ଲାଗି ତାକୁ ନଷ୍ଟ
କରିଦେବେ। େଗ୍ଭର ପଶି ସିନ୍ ଧି କାଟି େଗ୍ଭରି କରିନେବ। ବରଂ ନିଜ ପାଇଁ �ର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ
କର, ସେଠାରେ ତାକୁ ପ�ୋକ କି କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ େଗ୍ଭର ବି ସିନ୍ ଧି
କାଟି ସେହିଧନ େଗ୍ଭରାଇ କରି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁ ମ୍ଭର ଧନ, ସେଠାରେ
ତୁ ମ୍ଭର ମନ।
“ଆଖି ଶରୀର ପାଇଁ ଆଲ�ୋକ �ରୂପ। ଏଣୁ ତୁ ମ୍ଭ ଆଖି ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଶରୀର ଆଲ�ୋକମୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭର ଆଖି ଯଦି ଖରାପ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର
ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ। ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରର ସେହି ଏକମାତ୍ର ଆଲ�ୋକ ଯଦି ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଏ
ତେବେ ସେ ଅନ୍ଧକାର କେତେ ଘନୀଭୂତ ନ ହେବ!
“ଜଣେ କେବେ ହେଲେ ଏକା ବେଳେ ଦୁ ଇଜଣ ମାଲିକଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ
ସେ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ, ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, କିଅବା ଜଣେ ମାଲିକ ପ୍ରତି ଅନୁ ରକ୍ତ ରହିବ
ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବ। ତୁ ମ୍ଭେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପରମେ�ର ଓ ଧନ ଉଭୟଙ୍କ ସେବା
କରି ପାରିବ ନାହିଁ।73
3.29 ଚିନ୍ତା ନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ଅତଏବ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ,ି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚି ତ ରୂପରେ
ଜୀବନ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଓ ଶରୀର ପ�ୋଷାକ ଅପେକ୍ଷା ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ
ସେମାନେ ବିହନ ବୁ ଣନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଅମଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅମାରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବି ସଞ୍ଚୟ ରଖନ୍ତି
ନାହିଁ, ତଥାପି �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣିଛ

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 56

10/20/2015 10:51:12 AM

ଲୋକ ପ୍ର ିୟତାର ବର

57

ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟ। ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ, ଯେକି
ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକାଳ ସହିତ ଘଡ଼ିଏ ହେଲେ ସମୟ ଯ�ୋଗ କରି ପାରିବ।

“ତୁ ମ୍ଭେ ପ�ୋଷାକ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କ୍ଷେତ୍ରର ଫୁ ଲଗୁଡକ
଼ି ବିଷୟରେ ଭାବି ଦେଖ! ଦେଖ,
ସେମାନେ କିପରି ଫୁ ଟୁଛନ୍।ତି ସେମାନେ କ�ୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ନିଜ ପାଇଁ ପ�ୋଷାକ ତିଆରି
କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ,ି ମହାନ ଓ ଧନୀରାଜା ଶଲ�ୋମନ ନିଜର ସମସ୍ତ ବ�ୈଭବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ
ସେ ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିପାରି ନ ଥିଲେ। ପଡ଼ିଆର ସେହି ଘାସ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛ,ି କିନ୍ତୁ କାଲିକି ତାକୁ ଚୁ ଲିରେ
ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ପରମେ�ର ତାକୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ’ଣ
ତୁ ମ୍ଭକୁ ପିନ୍ବ
ଧି ା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେବେ ନାହିଁ? ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଅଳ୍ପ ବି�ାସ ରଖୁଛ?
“ଏଣୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କୁ ହ ନାହିଁ ଯେ, ‘ଆମ୍ଭେ କ’ଣ ଖାଇବା, କ’ଣ ପିଇବା ବା କ’ଣ ପିନ୍ବ
ଧି ା?’
ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏସବୁ ପଛରେ ଦ�ୌଡ଼ନ୍।ତି କିନ୍ତୁ
�ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତା ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଏସବୁ ଜିନଷ
ି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦରକାର। ଏଣୁ
ଆଗ ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁ ମ୍ଭେ ଯେଉଁସବୁ ଭଲ କାମ
କରିବା ପରମେ�ର ଗ୍ଭହାନ୍ତି, ସେଗୁଡକ
଼ି କର। ତା’ହେଲେ ଏହିସବୁ ବିଷୟଗୁଡକ
଼ି ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କ�ୌଣସି ନା କ�ୌଣସି
ସମସ୍ୟା ଥାଏ। କାଲିର ଚିନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।74
3.30 ଅନ୍ୟର ବିଗର
୍ଭ ନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
“ଅନ୍ୟର ବିଗ୍ଭର କର ନାହିଁ, ତା’ହେଲେ ପରମେ�ର ତୁ ମ୍ଭର ବିଗ୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେ ଅନ୍ୟର
ବିଗ୍ଭର କଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତୁ ମ୍ଭର ବି ବିଗ୍ଭର କରାଯିବ। ତୁ ମ୍ଭେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁଥିରେ ତଉଲିବ,
ପରମେ�ର ତୁ ମ୍ଭକୁ ସେହିଥିରେ ତଉଲିବେ। ତୁ ମ୍ଭେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବି କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ।
“ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭ ଭାଇ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠଖଣ୍ଡଟି ପ୍ରତି କାହିଁକି ନଜର ଦେଉଛ କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭ ନିଜ
ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠଖଣ୍ଡଟି ଦେଖି ପାରୁ ନାହଁ? ତୁ ମ୍ଭ ନିଜ ଆଖିରେ କାଠଖଣ୍ଡଟି ପଡଥି
଼ି ବା
ବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭର ଭାଇକୁ କିପରି କହି ପାରୁଛ ଯେ, ଦେଖାଅ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ଆଖିରୁ କାଠଖଣ୍ଡଟି କାଢ଼ି
ଦେବି! ରେ କପଟୀ, ଆଗ ନିଜ ଆଖିରୁ କାଠଖଣ୍ଡଟି ବାହାର କର, ତା’ହେଲେ ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜେ ଠିକ୍
ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବ ଓ ତା’ପରେ ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭ ଭାଇର ଆଖିରୁ କାଠଖଣ୍ଡଟି କାଢ଼ି ଆଣି ପାରିବ।
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“କୁ କୁରମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବୁ ଲି ପଡ଼ି ତୁ ମ୍ଭକୁ କାମୁଡ଼ି ପାରନ୍।ତି

ଘୁଷୁରମ
ି ାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ମ�ୋତି ପକାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମ�ୋତିକୁ ଗ�ୋଡ଼ରେ ଦଳି
ଦେଇ ଗ୍ଭଲିଯିବେ।75
3.31 ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟରେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ମାଗିବା
“ମାଗ ସେଥିରେ ପରମେ�ର ତାହା ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦେବେ। ଖ�ୋଜ ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେ ପାଇବ। �ାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍
କର ଓ ତାହା ତୁ ମ୍ଭପାଇଁ ଖ�ୋଲିଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମାଗୁଥାଏ, ସେ ପାଏ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ
ଖ�ୋଜୁ ଥାଏ, ସେ ପାଏ ଓ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ �ାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥାଏ, ତା’ ପାଇଁ କବାଟ ଖ�ୋଲିଯାଏ।
ତୁ ମ୍ଭର କାହାର ପୁଅଟିଏ ଅଛି କି? ଯଦି ତୁ ମ୍ଭ ପୁଅ ରୋଟୀ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଗେ, ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ତାକୁ
ପଥରଟିଏ ଦେବ। ପୁଅ ମାଛଟିଏ ମାଗିଲେ, ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ତାକୁ ସାପଟିଏ ଦେବ? ନା! ତୁ ମ୍ଭେ ଦେବ
ନାହିଁ ଏପରିକି ତୁ ମ୍ଭେ ମନ୍ଦ ଲ�ୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ଉପହାର ଦେବାକୁ ହୁ ଏ,
ତାହା ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣ। ତେବେ �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତା, ମାଗୁଥିବା ଲ�ୋକକୁ ନିଶ୍ଚୟ
କେତେ ଭଲ ଜିନଷ
ି ନ ଦେବେ!
ଅନ୍ୟମାନେ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେ ଗ୍ଭହୁଁଛ, ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ସେହିଭଳି କର। ଏହା ହିଁ ମ�ୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ।76
3.32 ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ �ାର
“�ର୍ଗ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିବା ଅଣଓସାରିଆ ଫାଟକ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର। କାରଣ ଓସାରିଆ
ଫାଟକ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍।ତି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ
ପଥରେ ଥିବା ଫାଟକ ବହୁ ତ ଛ�ୋଟ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ବହୁ ତ କଠିନ। ଖୁବ୍ କମ୍
ଲ�ୋକ ସେ ରାସ୍ତା ଖ�ୋଜି ପାଆନ୍ତି।77
3.33 ଲ�ୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଏ
ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂ ରରେ ରୁହ। ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭ ପାଖକୁ ମେଷ ଭଳି ସରଳ ଓ ଭଦ୍ର
ଭାବରେ ଆସନ୍।ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃ ତରେ ହିଂସ୍ର ଗଧିଆ ଭଳି ଅଟନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର
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କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଚିହ୍ବ
ନି । କଣ୍ଟା ବୁ ଦାରୁ ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମିଳେ ନାହିଁ କି ବଣୁଆ କଣ୍ଟାଗଛରୁ ଡିମିରି ଫଳ
ଫଳେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଖରାପ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଭଲ ବିଷୟ ବାହାରି ନ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ
ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ। କିନ୍ତୁ ଗ�ୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଗଛରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳେ, ଗ�ୋଟିଏ ଭଲ ଗଛରେ
ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। କି ଗ�ୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ

ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁ ଛ ି ଯେ, ଏହି
ଭଣ୍ତ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଚିହ୍ ନି ପାରିବ।
“ମ�ୋତେ ‘ପ୍ରଭୁ’ ‘ପ୍ରଭୁ’ କହୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ �ର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ।
ଯେଉଁ ଲ�ୋକ �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ଯାୟୀ କାମ କରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି
କେବଳ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେହି ଶେଷ ଦିନରେ ଅନେକ ଲ�ୋକ ମ�ୋତେ ପଗ୍ଭରବେ
ି ,
‘ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ କ’ଣ ତୁ ମ୍ଭ ନାମରେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରି ନ ଥିଲୁ ?’ ତୁ ମ୍ଭ ନାମରେ କ’ଣ ଆମ୍ଭେ
ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇ ନ ଥିଲୁ ? ଆମ୍ଭେ କ’ଣ ତୁ ମ୍ଭ ନାମରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ
କାମ କରି ନ ଥିଲୁ ?’ ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ�ୋଲାଖ�ୋଲି ଭାବରେ କହିବ ି ଯେ, ‘ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଆଦ�ୌ
ଜାଣିନ।ି ଆରେ କୁ କର୍ମୀମାନେ, ମ�ୋ’ ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲିଯାଅ।’78
3.34 ଦୁ ଇ ପ୍ରକାରର ଲ�ୋକେ
“ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋର ଏହି କଥାଗୁଡକ
଼ି ଶୁଣେ, ଏବଂ ତାହା ମାନି ଚଳେ, ସେ ଲ�ୋକ ପଥର
ଉପରେ ଘର ତ�ୋଳିଥିବା ଗ�ୋଟିଏ ବୁ ଦ୍ମ
ଧି ାନ ବ୍ୟକ୍ତିଭଳି। ବର୍ଷା ହେଲା, ବଢ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ପବନ
ବହିଲା ଓ ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ତା’ର ମୂଳଦୁ ଆ
ପଥର ଉପରେ ରହିଥିଲା।
“କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋର ଏହି କଥାଗୁଡକ
଼ି ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ ମାନି ଚଳେ ନାହିଁ, ସେ ବାଲି
ଉପରେ ଘର ତ�ୋଳିଥିବା ଗ�ୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି। ବର୍ଷା ହେଲା, ବଢ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ପବନ
ବହିଲା ଓ ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଏବଂ ସେହି ଘରଟି ପୁରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା।”79
3.35 ଶତସେନାପତିଙ୍କ ଦାସକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହାସବୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ କହି ସାରିବା ପରେ ସେ
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କଫର୍ନାହୂ ମ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେ ସମୟରେ କଫର୍ନାହୂ ମରେ ଜଣେ ଶତସେନାପତି ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର
ଗ�ୋଟିଏ ଗ୍ଭକର ଏତେ ବେମାର ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ ମରିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଶତସେନାପତି
ଗ୍ଭକରଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶତସେନାପତି ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ
କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଯି ହୂଦୀନେତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ ଯେ ଲ�ୋକେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ଆସିବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରନ୍ତୁ ଓ ଯୀଶୁ ଆସି ଗ୍ଭକରଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦଅ
ି ନ୍ତୁ । ସେହି ପ୍ରାଚୀନ
ନେତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ନୟ ପୂର୍ବକ ଅନୁ ର�ୋଧ କରି କହିଲେ,

“ଶତସେନାପତି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ। ସେ ଆମ୍ଭ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି
ଏବଂ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସମାଜଗୃହ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।”
ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯି ବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯୀଶୁ ଶତସେନାପତି ଘର
ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଶତସେନାପତି ଜଣକ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ନିଜକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ
ଭଲ ନୁ ହେଁ ଯେ ଆପଣ ମ�ୋ’ ଘରକୁ ଆସିବେ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ
ଯିବାକୁ ନିଜକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ମନେ କରି ନ ଥିଲି। ଆପଣ କେବଳ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମ�ୋର ଗ୍ଭକରଟି
ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବୁ ଝି ପାରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ
ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମ�ୋ’ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ�ୈନ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ
ସ�ୈନ୍ୟକୁ କହେ, ‘ଯାଅ’ ତେବେ ସେ ଗ୍ଭଲିଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଜଣକୁ କହେ ଆସ ତେବେ ସେ
ଗ୍ଭଲିଆସେ। ମୁଁ ଯଦି ମ�ୋ’ ଗ୍ଭକରକୁ କୁ ହେ, ‘ଏହା କର’, ତେବେ ସେ ତାହା କରେ।”
ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣିସାରି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁ ସରଣ କରୁଥିବା
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁ ଲି ପଡିଲ କହିଲେ “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛ ି ଯେ ଏଭଳି ବି�ାସ ମ�ୋତେ
ଇସ୍ରାଏଲରେ ମଧ୍ୟ ମିଳି ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ
ଦେଖିଲେ ଯେ ଗ୍ଭକରଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଇଛି।80
3.36 ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦାନ
ତା’ ପରଦିନ ଯୀଶୁ ନାଇନ ନଗରକୁ ଗଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ
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ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ନଗର�ାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ
ସେତେବେଳେ ଗ�ୋଟିଏ ଶବ ନିଆ ଯାଉଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ସେ ତା’ ବିଧବା ମା’ର ଏକମାତ୍ର
ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ପୁଅକୁ ନିଆ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ତା’ ମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନଗରର ବହୁ
ସଂଖ୍ୟକ ଲ�ୋକ ଥିଲେ। ସେହି ବିଧବାକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ମନରେ କରୁଣା ଜାତ ହେଲା। ସେ ତାକୁ
କହିଲେ, “କାନ୍ଦ ନାହିଁ।” ଯୀଶୁ କ�ୋକେଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହା ଛୁ ଇଁଲେ। କ�ୋକେଇ କାନ୍ଧେଇ

ନେଉଥିବା ଲ�ୋକେ ଅଟକିଗଲେ। ଯୀଶୁ ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, “ଯୁବକ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ ି ଠିଆ ହୁ ଅ।”
ମୃତ ପୁତ୍ର ଉଠି ବସିଲା। ସେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ ତା’ ମା ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ।
ସବୁ ଲ�ୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କଲେ। ସେମାନେ
କହିଲେ, “ଜଣେ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ାତି ” ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ
କହିଲେ, “ପରମେ�ର ନିଜ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଖବର ଯିହୂଦା ଓ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଗ୍ଭରତ
ି ହୋଇଗଲା।81
3.37 ଯୀଶୁ ଓ ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନ
ଯ�ୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଖବର ଜଣାଇଲେ। ଯ�ୋହନ ତାହାଙ୍କର ଦୁ ଇଜଣ
ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଯ�ୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି କଥା ପଗ୍ଭରି ପଠାଇଲେ:
“ଯାହାଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା, ଆପଣ କ’ଣ ସେହି ଲ�ୋକ ନା ଆମ୍ଭେ ଆଉ କାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ
ରହିବୁ?”
ସେ ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ବାପ୍ତିଜକ
ଯ�ୋହନ ଆମ୍ଭକୁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଖକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରବ
ି ାକୁ ପଠାଇଲେ: ‘ଯାହାଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା,
ଆପଣ କ’ଣ ସେହି ଲ�ୋକ ନା ଆମ୍ଭେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ?’”
ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ର�ୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ, ବେଦନା ଦୂ ର ଓ
ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଅନ୍ଧକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ତା’ପରେ
ଯୀଶୁ ଯ�ୋହନଙ୍କ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯାଅ ଓ ଏଠାରେ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହାସବୁ ଦେଖିଲ ଓ
ଶୁଣିଲ, ତାହା ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଅ। ଅନ୍ଧମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍,ତି ଛ�ୋଟାମାନେ ଗ୍ଭଲି ପାରୁଛନ୍,ତି
କୁ ଷ୍ଠର�ୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍,ତି ବଧିରଲ�ୋକ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍,ତି ମରିଯାଉଥିବା ଲ�ୋକକୁ ପୁଣି
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ଜୀବନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଗରିବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣେଇ

ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ଧନ୍ୟ।”
ଯ�ୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗ୍ଭଲିଯିବା ପରେ ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ
କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ: “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମରୁଭୂମିରେ କ’ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? କ’ଣ
ପବନରେ ଦ�ୋହଲୁ ଥିବା ନଳଗଛ? ତା’ନ ହେଲେ, ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଦେଖିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲ?
କ’ଣ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଥି
ଧି ବା ଜଣେ ଲ�ୋକକୁ ? ନା, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ
ଆମ�ୋଦ ପ୍ରମ�ୋଦରେ ଜୀବନ କଟାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ମାନଙ୍କରେ ଥା’ନ୍।ତି
ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ’ଣ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କୁ?
ହଁ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ।ି ଯ�ୋହନ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଯ�ୋହନଙ୍କ
ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖାଅଛି:
‘ଦେଖ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ଆଗରୁ ମ�ୋର ଦୁ ତଙ୍କୁ ପଠାଉଛି।
ସେ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେବେ।’
ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ,ି ନାରୀ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯ�ୋହନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ କେହି
ନାହିଁ। ତଥାପି ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ସବୁ ଠାରୁ ଛ�ୋଟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋହନଙ୍କଠାରୁ
ମହାନ।”
(ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଥିବା ସବୁ ଲ�ୋକ �ୀକାର କଲେ ଯେ, ପରମେ�ରଙ୍କ ଉପଦେଶ
ସବୁ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଏପରିକି କରଆଦାୟକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକମତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ
ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଯ�ୋହନଙ୍କ �ାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାରୂଶୀ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେ�ରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଯ�ୋଜନାକୁ ଅ�ୀକାର କଲେ ଓ ଯ�ୋହନଙ୍କ �ାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ
ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ।)
“ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି ଏହି ଯୁଗର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିବ?
ି ମୁଁ କାହା ସହିତ
ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଳନା କରିବ?
ି ସେମାନେ କାହା ଭଳି ହେବେ? ସେମାନେ ବଜାରରେ, ବସିଥିବା ସେହି
ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ କହନ୍ତି:
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‘ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ , କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ନାଚିଲ ନାହିଁ।
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ଆମ୍ଭେ ଗ�ୋଟିଏ ଶ�ୋକଗୀତ ଗାଇଲୁ , କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କାନ୍ଦିଲ ନାହିଁ।’
ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନ ଆସିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଖାଉ ନ ଥିଲେ କିମବା୍ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଉ ନ
ଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କହୁ ଛ ଯେ, ‘ତାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଛ।ି ’ ପୁଣି ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଖାଇଲେ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇଲେ। ଆଉ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କହୁ ଛ, ‘ଦେଖ, ଏ ଲ�ୋକ
ଜଣେ ପେଟୁ ଓ ଗ�ୋଟିଏ ମଦୁ ଆ। କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ପାପୀମାନେ ତା’ର ସାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି।’ କିନ୍ତୁ
ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ �ାରା ଜ୍ଞାନ ଯଥାର୍ଥ ବ�ୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ।”82
3.38 ଆପଣା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ
ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ହେ ପରମପିତା, ତୁ ମ୍ଭେ �ର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ। ତୁ ମ୍ଭେ ଏହିସବୁ
ବିଷୟ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁ ଦ୍ମ
ଧି ାନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୁ ଗ୍ଭଇ ରଖି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସରଳ ଲ�ୋକଙ୍କ
ନିକଟରେ ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭର ସ୍ତୁତି କରୁଛି। ହଁ ପରମପିତା, ତୁ ମ୍ଭେ
ପ୍ରକୃ ତରେ ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ, ତାହା ଘଟିଲା।
“ମ�ୋର ପରମପିତା ମ�ୋତେ ସବୁ କଛ
ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମପିତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟକେହି ଜାଣି
ନାହାନ୍।ତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ପରମପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃ ତରେ ଜାଣି ନାହାନ୍।ତି ଆଉ ପୁତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ
ମନ�ୋନୀତ କରିବେ, ସେହିମାନେ କେବଳ ପରମପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ।
“ହେ କ୍ଳାନ୍ତ-ଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଲ�ୋକମାନେ! ମ�ୋ’ ନିକଟକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ
ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମ�ୋର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁ ମ୍ଭେ ଗ୍ରହଣ କର। ମ�ୋ’ଠାରୁ ଶିଖ। କାରଣ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ
ସରଳ ଓ ନମ୍ର ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ କହୁ ଛ,ି ତାହା ସହଜ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ�ୋଝ ତୁ ମ୍ଭ ଉପରେ ରଖୁଛ,ି ତାହା ହାଲୁ କା।”83
3.39 ଯୀଶୁ ଓ ପାପୀନୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ସେହି
ଫାରୂଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ।
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ସେହି ସମୟରେ ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକ ଥିଲା। ସେ ଜାଣି ପାରିଲା ଯେ,

ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀଙ୍କ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟି ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଫଟିକ ପାତ୍ରରେ କିଛ ି ଅତର
ଆଣିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ ଗ�ୋଡ଼ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେ କାନ୍ଦୁ ଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତା ଲୁ ହରେ ଧ�ୋଇ ଦେଲା। ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ବାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ପ�ୋଛିଦେଲା।
ତାହାଙ୍କ ପାଦରେ ବହୁ ବାର ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ଓ ପାଦ ଉପରେ ଅତର ଢାଳି ଦେଲା।
ଯେଉଁ ଫାରୂଶୀ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ
ଭାବିଲେ, “ଯୀଶୁ ଯଦି ପ୍ରକୃ ତରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ହୋଇଥା’ନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି
ପାରନ୍ତେ ଯେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟି ତାହାଙ୍କୁ ଛୁ ଇଁଛ ି ସେ ଜଣେ ପାପୀନୀ।”
ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଶିମ�ୋନ, ମ�ୋର ତୁ ମ୍ଭକୁ କିଛ ି କହିବାର ଅଛି।”
ଶିମ�ୋନ କହିଲେ, “ଗୁରୁ, କୁ ହନ୍ତୁ !”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “କ�ୌଣସି ସାହୁ କାର ପାଖରୁ ଦୁ ଇଜଣ ଖାତକ କରଜ ନେଇଥିଲେ। ଜଣେ ପାଞ୍ଚଶହ
ରୂପାଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲା ଓ ଆଉ ଜଣେ ପଗ୍ଭଶ୍ଟି ରୂପାଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ
ଟଙ୍କା ନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଋଣ ପରିଶ�ୋଧ କରି ପାରୁ ନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସାହୁ କାର ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ ଋଣ
ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାହୁ କାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ?”
ଶିମ�ୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁ ଛ,ି ସାହୁ କାର ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେହି
ଲ�ୋକକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବ।”
ଯୀଶୁ ଶିମ�ୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟି ଆଡ଼କୁ
ବୁ ଲିପଡ଼ି ଶିମ�ୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟିକୁ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଅଥଚ
ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଗ�ୋଡ଼ ଧ�ୋଇବାକୁ ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ଦେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟି ମ�ୋର ପାଦକୁ
ଲୁ ହରେ ଧ�ୋଇ ଦେଲା। ଏବଂ ତା ବାଳରେ ପ�ୋଛିଦେଲା। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ଯେଉଁ ସମୟରୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲିଣି, ସେସମୟରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମ�ୋର ପାଦରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା
ବନ୍ଦ କରି ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟି ମ�ୋ’ ପାଦରେ
ଅତର ଲଗାଇଲା। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ ି ଯେ, ତା’ର ଅନେକ ପାପକ୍ଷମା କରି ଦିଆଗଲା। ଏ କଥା
ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ସେ ଅଗାଧ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଛି। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା
ଅନୁ ଭବ କରିଥାଏ, ସେ କ୍ଷମା ପାଇବା ବେଳେ କମ୍ ପ୍ରେମ ଅନୁ ଭବ କରିଥାଏ।”
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ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟିକୁ କହିଲେ, “ତ�ୋର ପାପକ୍ଷମା କରି ଦିଆଗଲା।”
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ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭ�ୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ,
“ଏ ଲ�ୋକ ନିଜକୁ କ’ଣ ଭାବୁ ଛ?
ି ସେ କିପରି ପାପଗୁଡକ
଼ି ୁ କ୍ଷମା କରି ପାରିବ?”
ଯୀଶୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟିକୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରିଥିବାରୁ ତୁ ମ୍ଭେ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ।
ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ।”84
3.40 ଗାଲି ଲୀରେ ଯୀଶୁ
ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ନଗର ନଗର, ଗାଁ ଗାଁ ବୁ ଲି ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଗ୍ଭର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଶୁଣାଇଲେ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବାରଜଣ ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ
ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳରୁ ତଥା ର�ୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ନାଁ ଥିଲା ମରିୟମ। ସେ ମଗ୍ଦଲା ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ତା’ଠାରୁ ସାତ�ୋଟି
ଭୂତ ବାହାର କରା ଯାଇଥିଲା। ହେର�ୋଦଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଖୂଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯ�ୋହାନା, ଶ�ୋଶାନ୍ନା, ପୁଣି
ଏହିଭଳି ଆହୁ ରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ
ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ।85
3.41 ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି
ତା’ପରେ ଲ�ୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଲ�ୋକକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ଲ�ୋକଟି ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ତା
ଦେହରେ ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତ ପଶି ଥିବାରୁ ସେ ମୂକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଲ�ୋକଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ,
ଫଳରେ ଲ�ୋକଟି କଥା କହି ପାରିଲା ଓ ଦେଖି ପାରିଲା। ଜମା ହୋଇଥିବା ଲ�ୋକେ ଏହା ଦେଖି
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ କୁ ହାକୁ ହ ି ହେଲେ, “ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ପରମେ�ର ଯାହାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ
ବ�ୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଏ ହୁ ଏତ ସେହି ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି?”
ମାତ୍ର ଫାରୂଶୀମାନେ ଲ�ୋକଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, “ଯୀଶୁ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶାସକ
ବାଆଲ୍ଜିବୂଲ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କର ମନକଥା ଜାଣି ପାରିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ �ଂସ ପାଇଯିବ। ଯଦି କ�ୌଣସି ନଗର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ
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ଭାଗଭାଗ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ତିଷ୍ଠିରହି ପାରିବନି। ସେହିଭଳି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ
ଭାଗ ହୋଇଗଲେ କ�ୌଣସି ପରିବାର ତିଷ୍ଠି ରହି ପାରିବନି। ଯଦି ଶୟତାନ ତା’ର ନିଜ
ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଏ, ତେବେ ତା’ର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗଭାଗ ହୋଇଛି। ଏ

ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା’ର ରାଜ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହି ପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭ କହିବା ଅନୁ ସାରେ ମୁଁ
ଯଦି ବାଆଲ୍ଜିବୂଲ୍ର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛି, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାନେ
କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ତଡ଼ୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି
ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ଭୁଲ କହୁ ଛ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ
ତଡ଼ି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ, ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭ ନିକଟରେ
ପୂରାପୂରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଜଣେ ଲ�ୋକ କ�ୌଣସି ବଳବାନ ଲ�ୋକ ଘରେ ପଶି ତା’ର ସମ୍ପତ୍ତି
େଗ୍ଭରେଇନେବାକୁ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ , ସେ ବଳବାନ ଲ�ୋକଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବ। ତା’ପରେ ସେ
ବଳବାନ ଲ�ୋକର ଘରୁ ସବୁ ଲୁ ଟି କରି ନେଇ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି କେହି ମ�ୋ’ ସହିତ କାମ କରୁ
ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ମ�ୋ’ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛି।
“ତେଣୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ ି ଯେ, ଲ�ୋକେ ଯେଉଁସବୁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯିବ।
ଲ�ୋକମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଖରାପ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି, ତାହା କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କଲେ କ୍ଷମା କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଯଦି କେହି ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛ ି କୁ ହେ
ତେବେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛ ି କହିଲେ ତାକୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଭଲ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁ ମ୍ଭର ଖରାପ ଗଛଟିଏ ଥିଲେ
ସେଥିରୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଖରାପ ଫଳ ପାଇବ। କାରଣ ଫଳ�ାରା ଗଛଟିକୁ ଚିହ୍ ନି ହୁ ଏ। ହେ କାଳସର୍ପର
ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ଦ ଲ�ୋକ, ତୁ ମ୍ଭେ ଭଲ କଥା କିପରି କହି ପାରିବ? ଜଣେ ତା ମନ
ଭିତରେ ଯାହା ଭାବୁ ଥାଏ, ତାକୁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଗ�ୋଟିଏ ଭଲ ଲ�ୋକର ମନରେ
ଭଲ କଥା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେ କହିବା ବେଳେ ତା’ର ମନରୁ ଭଲ କଥା ବାହାରି ଆସେ।
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖରାପ ଲ�ୋକର ମନ ଭିତରେ ଖରାପ କଥା ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେ କହିବା
ବେଳେ ତା’ ମନ ଭିତରୁ ଖରାପ କଥା ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଖରାପ କଥା କୁ ହେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ
ତୁ ମ୍ଭକୁ କହିଛ ି ଲ�ୋକମାନେ ଅଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ କିଛ ି କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦପାଇଁ ବିଗର
୍ଭ ଦିନରେ
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ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। ଅତଏବ ଯେଉଁସବୁ କଥା ତୁ ମ୍ଭେ କହିଥିବ, ତା ଅନୁ ସାରେ ତୁ ମ୍ଭକୁ
ଦ�ୋଷୀ ବା ତୁ ମ୍ଭକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବ�ୋଲି ବିଗର
୍ଭ କରାଯିବ।”86
3.42 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର ନେଇ କେତେକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ

ତା’ପରେ ଯିହୂଦୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଗୁରୁ, ତୁ ମ୍ଭେ
ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନ �ରୂପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ଦେଖାଅ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମନ୍ଦ ଓ ପାପୀ ଲ�ୋକମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ
ଗ୍ଭହାନ୍।ତି କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ଦିଆ ଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା
ଯୂନସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ହେବ। ଯୂନସ
ସମୁଦ୍ରର ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଛ ପେଟରେ ତିନ ି ଦିନ ଓ ତିନର
ି ାତି ଥିଲେ। ସେହିପରି ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର
ତିନ ି ଦିନ ଓ ତିନର
ି ାତି କବର ଭିତରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଦିନ ବିଗର
୍ଭ ହେବ, ସେହି ଦିନ ନୀନିବୀର
ଲ�ୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ�ୋଷୀ
ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୂନସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ନୀନିବୀର
ଲ�ୋକେ ନିଜ ନିଜର ହୃ ଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ ି ଯେ, ମୁଁ ଯୂନସଙ୍କ
ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହାନ।
“ଯେଉଁ ଦିନ ବିଗ୍ଭର ହେବ ସେ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣର ରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ସହିତ
ଠିଆହେବେ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ�ୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ସେ ଶଲ�ୋମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର
କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ତ ଦୂ ରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ ି ଯେ ମୁଁ ଶଲ�ୋମନଙ୍କଠାରୁ
ଅଧିକ ମହାନ।
“ଯେତେବେଳେ ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତ କ�ୌଣସି ଲ�ୋକଦେହରୁ ବାହାରି ଗ୍ଭଲି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ
ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଜାଗାଟିଏ ଖ�ୋଜି ବୁ ଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଜାଗାଟିଏ
ତାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କୁ ହେ, ‘ମୁଁ ମ�ୋର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘର ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲି ଆସିଛ,ି
ପୁଣି ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବ।ି ’ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ, ସେ ଦେଖେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘରଟି ଖାଲି
ଅଛି। ସଫା ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତା’ପରେ ସେ ଯାଏ ଓ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଆଉ
ସାତ�ୋଟା ଭୂତଙ୍କୁ ଡାକିଆଣେ। ତା’ପରେ ସବୁ ଭୂତ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସବାସ
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କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲ�ୋକଟିର ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ�ୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏବେ
ଜୀବିତ ଥିବା ମନ୍ଦ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଏକାକଥା ଘଟିବ।”87
3.43 ଅନୁ ଗମନକାରୀଗଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରକୃ ତ ପରିବାର
ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କଥା ସେଠାରେ ଜମା ହ�ୋଇଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହୁ ଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇ ଆସି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। ଜଣେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭର ମା ଏବଂ ଭାଇମାନେ

ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମ�ୋର ମା କିଏ? ମ�ୋର ଭାଇମାନେ କିଏ?” ତା’ପରେ ସେ
ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲେ, “ଏମାନେ ମ�ୋର ମା ଓ ଭାଇ। ଯିଏ �ର୍ଗରେ
ରହୁ ଥିବା ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ସାରେ କାମ କରନ୍,ତି ସେ ମ�ୋର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା।”88
ଦିନେ ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟିଏ ଉଠିପଡ଼ି
ଉଚ୍ଚ �ରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ଧନ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭର ମା। କାରଣ ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ
କ୍ଷୀରପାନ କରାଇଛନ୍ତି।”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ପରମେ�ରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ତାହା ମାନି ଚଳନ୍ତି
ପ୍ରକୃ ତରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ।”89
3.44 ବୀଜ ବୁ ଣାଳିର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ସେହି ଦିନ ଯୀଶୁ ସେହି ଘରୁ ବାହାରି ଗ୍ଭଲିଗଲେ ଓ ହ୍ରଦ କୂ ଳରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭରପ
ି ଟେ
ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଗ�ୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଉଠିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ
ଯାଇ ବସିଲେ। ସବୁ ଲ�ୋକ କୂ ଳରେ ରହିଲେ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ
ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ,
“ଗ�ୋଟିଏ କୃ ଷକ ତା’ କ୍ଷେତରେ ବୀଜ ବୁ ଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ବୁ ଣିବା ବେଳେ କିଛ ି ବୀଜ ରାସ୍ତା
କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ସେ ସବୁ ତକ ଖାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କିଛ ି ବୀଜ ପଥୁରଆ
ି
ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାଟି ନ ଥିଲା, ମାଟି ଗଭୀରିଆ ନ ଥିବାରୁ ବୀଜରୁ ଖୁବ୍
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ଶୀଘ୍ର ଗଜା ବାହାରି ପଡଲ
଼ି ା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଛ

ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ତା’ର ଚେର ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ପାରି ନ ଥିବାରୁ ଗଛଟି ଶୁଖି ମରିଗଲା। ଆଉ କିଛ ି
ବୀଜ କଣ୍ଟା ବୁ ଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କଣ୍ଟାବୁ ଦା ବଢ଼ି ଯିବାରୁ ଗ୍ଭରା ଗଛକୁ ଗ୍ଭପି ଦେଲା। ଆଉ କିଛ ି ବୀଜ
ଭଲ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ତାହା ବଢ଼ି ସେଥିରେ ଫଳ ଫଳିଲା। କେତେକ ଗଛରେ ଶହେ ଗୁଣ,
କେତେକରେ ଷାଠିଏ ଗୁଣ ଓ ଆଉ କେତେକରେ ତିରଶ୍
ି ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳିଲା। ତୁ ମ୍ଭର ଯଦି କାନ
ଅଛି, ତେବେ ଶୁଣ।”
ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି
ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “�ର୍ଗରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର
ମିଳଛ
ି ।ି ଏ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ କିଛ ି ହେଲେ ବୁ ଝବ
ି ା ଶକ୍ତି ଅଛି,
ତାକୁ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ
ବିଶେଷ ବୁ ଝବ
ି ା-ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତା’ପାଖରେ ଥିବା ସେହି ଟିକେ ବୁ ଝବ
ି ାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରେଇ ବସିବ।
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା
କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃ ତରେ କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯିଶାଇୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ସତ୍ୟ ବ�ୋଲି ସେହିମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଶାଇୟ କହିଥିଲେ,
‘ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁଥିବ,
କିନ୍ତୁ ବୁ ଝି ପାରିବ ନାହିଁ।
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଥିବ
କିନ୍ତୁ କିଛ ି ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ସେମାନଙ୍କର (ଲ�ୋକମାନଙ୍କର) ହୃ ଦୟ କଠ�ୋର ହୋଇ ଯାଇଛି।
ସେମାନଙ୍କର କାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହଁ
ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଫଳରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛ ି ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ।
କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ କାନରେ କିଛ ି ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ,
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କିମ୍ବା ହୃ ଦୟରେ କିଛ ି ବୁ ଝି ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ଘଟିଅଛି କାରଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ।’

କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ, ତାହା ବୁ ଝୁଛ। ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହା କାନରେ
ଶୁଣୁଛ, ତାହା ବୁ ଝୁଛ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ କେତେ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଓ ସାଧୁମାନେ ଗ୍ଭହଥି
ିଁ ଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଦେଖି ପାରି ନ ଥିଲେ। ତୁ ମ୍ଭେ ଏବେ
ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ଭହଥି
ିଁ ଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଶୁଣି ପାରି ନ ଥିଲେ।
ତେବେ କୃ ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତର ଅର୍ଥ ଶୁଣ।
“ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବୀଜର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ମଞ୍ଜିଟି ସେହି ଲ�ୋକପରି ସେ �ର୍ଗରାଜ୍ୟର
ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣେ, ଓ ତାହା ବୁ ଝି ପାରେ ନାହିଁ। ଶୟତାନ ଆସେ ଓ ତା ହୃ ଦୟରେ ଯାହାକିଛ ି ବୁ ଣା
ହୋଇଥାଏ, ସେତେକ ନେଇ ଗ୍ଭଲିଯାଏ।
ପଥୁରଆ
ି ଜାଗାରେ ବୁ ଣାଯାଇଥିବା ବୀଜର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ବୀଜଟି ଠିକ୍ ସେହି ଲ�ୋକପରି, ଯେ
ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିନଏ
ି । କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ
ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃ ଢ଼ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣା ହୃ ଦୟରେ ରଖିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଗ୍ଭର ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁ ଃଖକଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ପାଏ, ସେ ତିଷ୍ଠି ପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଖୁବ୍
ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ ଛାଡ଼ିଦଏ
ି ।
କଣ୍ଟାବୁ ଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବୀଜର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ମଞ୍ଜି ଟି ସେହି ଲ�ୋକ ଯେ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣେ
କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମ�ୋହ ଲାଗି ସୁସମାଗ୍ଭରକୁ ତା’ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ
ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
ଭଲ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ସେହି ଲ�ୋକ ଭଳି ସେ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣେ
ଓ ତାକୁ ବୁ ଝପ
ି ାରେ। ସେ ଲ�ୋକ ସଫଳ ହୁ ଏ। ସେହି ସଫଳତା ବେଳେବେଳେ ଶହେ ଗୁଣ, ଷାଠିଏ
ଗୁଣ ଓ ତିରଶ୍
ି ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳଥ
ି ାଏ।”90
3.45 ଆପଣା ଜ୍ଞାନର ବିନଯ�ୋଗ
ି
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ହାଣ୍ଡି ତଳେ କି ଖଟ ତଳେ ଦୀପଟିଏ ରଖ
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କି?” ତୁ ମ୍ଭ ଦୀପରୂଖା ଉପରେ ଦୀପ ରଖ। ତେବେ ଯାହାକିଛ ି ଲୁ ଚି ରହିଛ,ି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ଯାହାକିଛ ି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛ,ି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମ�ୋତେ ଶୁଣିଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ।
ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ତାହା ଉପରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ବିଗ୍ଭର କର ତୁ ମ୍ଭେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ
ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛ, ପରମେ�ର ତୁ ମ୍ଭକୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେବେ। ବରଂ ପରମେ�ର ତୁ ମ୍ଭକୁ

ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଦେବେ। ଯାହା ପାଖରେ କିଛ ି ଅଛି, ତାହାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା
ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ହରେଇ ବସିବ।”91
3.46 ବଢ଼ୁଥିବା ବୀଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଯୀଶୁ ପୁଣି କହିଲେ, “ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଜମିରେ ବୀଜ ବୁ ଣୁଥିବା ଲ�ୋକଟିଏ ଭଳି। ବୀଜରୁ
ଅଙ୍କୁର ବାହାରି ଦିନରାତି ବଢବ
଼ି ାକୁ ଲାଗେ। ସେହି ଲ�ୋକ ଦିନରେ ଚେଇଁଥାଉ କି ରାତିରେ
ଶ�ୋଇଥାଉ, ସେଥିରେ କିଛ ି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଙ୍କୁରଟି ଆପଣା ଛାଁଏ ବଢ଼ି ଗ୍ଭଲୁଥାଏ।
ସେହ ଲ�ୋକ ଜାଣି ପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଅଙ୍କୁରଟି କିପରି ବଢ଼ୁଛ।ି କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଭୂମି ଆପେ
ଆପେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କୁର, ତା’ପରେ କେଣ୍ଡା ହୁ ଏ। ତା’ପରେ କେଣ୍ଡାରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ

ଶସ୍ୟ ହୁ ଏ, ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ପାଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଲ�ୋକ ଦାଆ ନେଇ ତାକୁ
କାଟେ। କାରଣ ଏହା ହିଁ ଅମଳ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ।”92
3.47 ଗହମ ଓ ବାଳୁ ଙ୍ଗାର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ। “�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଯେ କି ନିଜ
ଜମିରେ ଭଲ ବୀଜ ବୁ ଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲ�ୋକ ଶ�ୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଲ�ୋକର ଶତ୍ରୁ
ଆସିଲା। ସେ ଗହମ ମଝିରେ ବାଳୁ ଙ୍ଗାବୀଜ ବୁ ଣି ଦେଲା। ତା’ପରେ ସେ ଗ୍ଭଲିଗଲା। ଗହମ ଗଛ
ବଢଲ
଼ି ା ଓ ସେଥିରେ କେଣ୍ଡା ଫଳିଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ବାଳୁ ଙ୍ଗା ବି ଦେଖାଗଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର
ଗ୍ଭକରମାନେ ଆସିଲେ ଓ ଜମି ମାଲିକକୁ କହିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ତ ଜମିରେ ଭଲ ବୀଜ ବୁ ଣିଥିଲ, ତେବେ
ଏତେ ବାଳୁ ଙ୍ଗା କେମିତ ି ଉଠିଲା?’
“ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ଏହା କ�ୌଣସି ଶତ୍ରୁର କାର୍ଯ୍ୟ।’
“ଗ୍ଭକରମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , ‘ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ବାଳୁ ଙ୍ଗାତକ ଉପାଡ଼ି ଦେଉ ବ�ୋଲି ଆପଣ ଗ୍ଭହାନ୍ତି କି?”

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 71

10/20/2015 10:51:17 AM

72

ଲୋକ ପ୍ର ିୟତାର ବର

“କ୍ଷେତମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମନାକରି କହିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ବାଳୁ ଙ୍ଗା ଉପାଡଲ
଼ି ା ବେଳେ ତା’ ସହିତ

ଗହମ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ଦେବ। ଫସଲ ପାଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଗହମ ଓ ବାଳୁ ଙ୍ଗା ଏକାଠି ବଢ଼ନ୍ତୁ ।
କାଟିବା ବେଳେ ମୁଁ କଟାଳୀମାନଙ୍କୁ କହିବ ି ପ୍ରଥମେ ବାଳୁ ଙ୍ଗାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ାବାନ୍ ଧି ଜାଳି ଦିଅ,
ତା’ପରେ ଗହମ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅମାରରେ ରଖିଦିଅ।’”93
3.48 ସ�ୋରିଷଦାନା ଓ ଖମୀରର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ: “�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ଗ�ୋଟିଏ
ସ�ୋରିଷ ଦାନା ଭଳି। ଜଣେ ତାକୁ ନେଇ ତା’ କ୍ଷେତରେ ଲଗାଏ। ସେ ବୀଜ ଅନ୍ୟ ବୀଜ ତୁ ଳନାରେ
ସବୁ ଠାରୁ ଛ�ୋଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁ ଏ, ସେତେବେଳେ ବଗିଗ୍ଭରେ ସମସ୍ତ
ଗ୍ଭରା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁ ଏ। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ଏହି
ଗଛର ଶାଖାରେ ବସା ବାନ୍ ଧି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍।ତି ”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିଲେ: “�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ଖମୀର ଭଳି।
ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଅଟାରେ ଖମୀର ମିଶାଇଲା। ସବୁ ତକ ରୋଟୀ
ଫୁ ଲିବାରେ ଖମୀର କାମ ଦେଲା।”
ଯୀଶୁ ସବୁ କଛ
ି ି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମ
ଛଡ଼ା କିଛ ି କହୁ ନ ଥିଲେ। ପରମେ�ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ
ହେବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଥିଲା। ପରମେ�ର କହିଥିଲେ:
“ମୁଁ କାହାଣୀ �ାରା କଥା କହିବ।ି
ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି କାଳରୁ ଯେଉଁସବୁ କଥା ଗ�ୋପନୀୟ ହୋଇ ରହିଛ,ି ସେଗୁଡକ
଼ି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ
କରିବ।ି ”94
3.49 ବାଳୁ ଙ୍ଗା ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ
ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, “ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଷେତର ବାଳୁ ଙ୍ଗା ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତର ଅର୍ଥ ବୁ ଝାଇ ଦିଅ।”
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ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଜଣକ କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବୀଜ ବୁ ଣଲେ
ି , ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର

ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କ୍ଷେତ। �ର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପରମେ�ରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଭଲ ବୀଜ,
ବାଳୁ ଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ ଶୟତାନର ଅନୁ ଚର। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଜଣକ ବାଳୁ ଙ୍ଗା ବୁ ଣି ଦେଇଥିଲା, ସେ ହେଉଛି
ଶୟତାନ। ଫସଲ କାଟିବା ସମୟ ହେଉଛି ଜଗତର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏବଂ କଟାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି
�ର୍ଗଦୂ ତମାନେ।
ଯେପରି ବାଳୁ ଙ୍ଗାକୁ ଏକାଠି କରାହେଲା ଓ ନିଆଁରେ ପ�ୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା
ଜଗତର ଅନ୍ମ
ତି ସମୟରେ ହେବ। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କ �ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ସେମାନେ
ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପୀ ଓ ପାପପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରାଜ୍ୟ
ବାହାରକୁ ନେଇଯି ବେ। �ର୍ଗଦୂ ତମାନେ ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳୁ ଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଫି ଙ୍ଗି
ଦେବେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ କାନ୍ ଦି କାନ୍ ଦି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ
ଧାର୍ମିକ ଲ�ୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରକାଶମାନ ହେବେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପରମପି ତାଙ୍କ
ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ପାରିବ, ଶୁଣ।”95
3.50 ଧନସମ୍ପଦ ଓ ମୁକ୍ତାର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
“�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ଜମିରେ ପ�ୋତା ହୋଇଥିବା ଧନଭଣ୍ଡାର ଭଳି। ଦିନେ ଜଣେ ଲ�ୋକ ଗ�ୋଟିଏ ଧନର
ଭଣ୍ଡାର ପାଇଲା ଓ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେହି ଧନକୁ ଜମି ଭିତରେ ପ�ୋତି ଦେଲା। ସେ ବହୁ ତ
ଖୁସୀ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ତା’ ପାଖରେ ଯାହାସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ତକ ବିକି ସେହି ଜମିଟ ି
କିଣିଲା।
“�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମ�ୋତି ଖ�ୋଜୁ ଥିବା ଗ�ୋଟିଏ ବେପାରୀ ଭଳି। ଦିନେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ
ମ�ୋତିଟଏ
ି ପାଇଗଲା, ସେ ଯାଇ ତା’ର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଅମୂଲ୍ୟ ମ�ୋତିଟ ି କିଣିଲା।96
3.51 ମାଛଧରା ଜାଲର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
“�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରଦରେ ଫି ଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଗ�ୋଟିଏ ଜାଲ ଭଳି। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ
ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଲଟି ମାଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା, କେଉଟମାନେ ଜାଲକୁ , କୂ ଳକୁ
ଟାଣି ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ବସିପଡ଼ି ଭଲ ଭଲ ମାଛ ବାଛି ଟ�ୋକେଇରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଓ ଖରାପ
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ମାଛତକ ଫ�ୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସଂସାର ଶେଷ ହେବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଘଟିବ। �ର୍ଗଦୂ ତମାନେ
ଆସିବେ। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ପାପୀ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। �ର୍ଗଦୂ ତମାନେ

ଖରାପ ଓ ଦୁ ଷ୍ଟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଫି ଙ୍ଗି ଦେବେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ କେବଳ କାନ୍ଦି
କାନ୍ଦି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ରହିବେ।”
ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ ଏ ସବୁ ର ଅର୍ଥ ବୁ ଝି ପାରୁଛ?”
ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ହଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁ ଝପ
ି ାରୁଛୁ ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ
ଘରମାଲିକ ଭଳି, ଯେ କି ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ତାହାଙ୍କ ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକରି
ଆଣନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଗଲେ।97
3.52 ଝଡ଼ ଶାନ୍ତ
ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଗ୍ଭଲ, ଆର ପଟକୁ ଯିବା।” ତେଣୁ
ସେମାନେ ସବୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯୀଶୁ ପୂର୍ବରୁ ବସି ସାରିଥିଲେ,
ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଥିରେ ବସିଲେ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଡଙ୍ଗାଗୁଡକ
଼ି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା’ପରେ
ହ୍ରଦରେ ଗ�ୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଡଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଢେଉ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି
ପ୍ରାୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପଛ ମଙ୍ଗରେ ଗ�ୋଟିଏ ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶ�ୋଇ
ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ,
“ଗୁରୁ, ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଆମ୍ଭ କଥା କିଛ ି ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ବୁ ଡଯ
଼ି ିବା।”
ଯୀଶୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ପବନକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଓ ଢେଉକୁ କହିଲେ, “ଶାନ୍ତ ହୁ ଅ, ସ୍ଥିର ହୁ ଅ।”
ତା’ପରେ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହ୍ରଦ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା।
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ’ଣ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ବି�ାସ ହୋଇ ନାହିଁ?”
ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବହୁ ତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ପଚରା ଉଚରା ହେଲେ, “ଏ
କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲ�ୋକ? ଏପରିକି ପବନ ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ମାନୁ ଛନ୍ତି।”98
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3.53 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ

ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ ୍ୟମାନେ ଗାଲି ଲ ୀରୁ ହ୍ରଦର ଅପର ପା�କୁ ଗଲେ। ସେମାନେ
ଗରାଶୀୟମାନେ ରହୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ
ଜଣେ ଲ�ୋକ ନଗରରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏହି ଲ�ୋକଟି ଦେହରେ ଭୂତଟିଏ ପ୍ରବେଶ
କରିଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ଲୁ ଗା ପିନ୍ଧୁ ନ ଥିଲା କି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହୁ ନ ଥିଲା। ସେ କବର
ସ୍ଥାନରେ ରହୁ ଥିଲା।99
ତାହାକୁ କେହି ହେଲେ ବାନ୍ଧି ପାରୁ ନ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଶିକୁଳରି େ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁ ନ
ଥିଲେ। କାରଣ ତାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହାତକଡ଼ି ଓ ବେଡ଼ି �ାରା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସେ ହାତକଡକ
଼ି ୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖ�ୋଲି ଦେଉଥିଲା ଓ ଶିକୁଳକ
ି ୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଉଥିଲା।
କେହି ହେଲେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ପାରୁ ନ ଥିଲେ। ସେ ଦିନରାତି ସଦାବେଳେ କବର ଓ
ପାହାଡ଼ରେ ଥାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଓ ନିଜକୁ ପଥରରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ପକାଉଥିଲା।
ଲ�ୋକଟି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୂ ରରୁ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଓ ପ୍ରଣାମ କରି ତାହାଙ୍କ
ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯୀଶୁ ସେହି ଲ�ୋକକୁ କହିଲେ, “ରେ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା, ଏହି ଲ�ୋକ ଦେହରୁ ବାହାରି
ଆ।” ଯୀଶୁ ଏପରି କରିବା �ାରା ସେହି ଲ�ୋକ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, “ସବୁ ଠାରୁ ମହାନ
ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେ ଯୀଶୁ, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ଠାରୁ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ? ତୁ ମ୍ଭକୁ ମୁଁ ଅନୁ ରୋଧ କରୁଛି, ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭ ନାମ କ’ଣ?”
ଲ�ୋକଟି କହିଲା, “ମ�ୋ’ ନାମ ଲି ଜନ ବା ବାହିନୀଭୂତ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଅନେକ।” ସେହି
ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାମାନେ ବାରମ୍ବାର କାକୁ ତ ି ମିନତି ହୋଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର
ବାହାରକୁ ପଠେଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସେହି ପାହାଡ଼ କଡ଼ରେ ସେତେବେଳେ ଘୁଷୁ ରିଙ୍କ ର ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ପଲ ଚରୁ ଥିଲା।
ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ରୋଧ କଲେ, “ଆମ୍ଭକୁ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ,
ତାହାହାଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବୁ।” ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି
କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦେଇଦେଲେ। ତା’ପରେ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାମାନେ ସେହି ଲ�ୋକଟି ଦେହରୁ ବାହାରି
ଘୁଷୁରମ
ି ାନଙ୍କ ଦେହରେ ପଶିଗଲେ। ସେହି ଘୁଷୁରି ପଲରେ ପ୍ରାୟ ଦୁ ଇ ହଜାର ଘୁଷୁରି ଥିଲେ। ସେ
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ସବୁ ତକ ଘୁଷୁରି ପାହାଡ଼ କଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଧାଇଁଲେ ଓ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଗଲେ। ସବୁ ତକ
ଘୁଷୁରି ପାଣିରେ ବୁ ଡଗ
଼ି ଲେ।
ଘୁଷୁରି ପଲର ଜଗୁଆଳମାନେ ପଳେଇ ଯାଇ ସହରରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ
କହିଲେ। ଲ�ୋକେ କ’ଣ ଘଟିଛ ି ବ�ୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ
ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯାହା ଦେହରେ ବାହିନୀଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ସେ ଲ�ୋକଟି ଲୁ ଗାପଟା
ପିନ୍ ଧି ଭଲ ଭାବରେ ବସିଛ।ି ତାହାର ମନ ଭଲ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ
ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେଠାରେ କେତେକ ଲ�ୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ
ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲ�ୋକଟିର
ଓ ଘୁଷୁରମ
ି ାନଙ୍କର କ’ଣ ହେଲା, ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଲ�ୋକମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଯିବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କଲେ।
ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଗ୍ଭଲି ଯି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଯି ଏ ପୂର୍ବରୁ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା �ାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ
ହୋଇଥିଲା, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ଅନୁ ମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭର ଘରକୁ , ଆତ୍ମୀୟ �ଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ।
ପ୍ରଭୁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କୁ ହ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି।”
ତେଣୁ ସେ ଗ୍ଭଲିଗଲା ଓ ଦେକାପଲି ଅଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ଯୀଶୁ କିପରି

ତା’ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲ�ୋକ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।100
3.54 ମୃ ତ ବାଳିକାକୁ ଜୀବନ ଏବଂ ର�ୋଗଗ୍ରସ୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
ଯୀଶୁ ନ�ୌକାରେ ବସି ହ୍ରଦର ଅପର ପା�କୁ ଫେରିଗଲେ। ପୁଣି ହ୍ରଦ କୂ ଳରେ ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭରି ପଟେ
ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ଜମିଗଲେ। ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗୃହର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କ ନାମ
ଯାଈରସ ଥିଲା। ଯାଈରସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କାକୁ ତ ି
ମିନତି ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ, “ମ�ୋର ଛ�ୋଟ ଝିଅ ମରିବା ଉପରେ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଆସି
ତା’ ଉପରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ , ତା’ହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଓ ଜୀବନ ପାଇବ।”
ଯୀଶୁ ଯାଈରସଙ୍କ ସାଥୀରେ ବାହାରିଲେ। ଅନେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଭିଡ଼
ହୋଇଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ ଲ�ୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁ ଥିଲେ।
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ସେଠାରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ଥିଲା। ବିଗତ ବାରବର୍ଷ ଧରି ତା’ର ରକ୍ତସ୍ରାବ
ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଚିକତ୍ସ
ି କଙ୍କ �ାରା ଚିକତ୍ସା
ି କରାଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡଥି
଼ି ଲା।
ସେ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତା’ର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ତା’ର �ାସ୍ଥ୍ୟରେ
କ�ୌଣସି ଉନ୍ନତି ଘଟୁ ନ ଥିଲା। ବରଂ ତା’ର ଦେହ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା।
ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଅନୁ ସରଣ

କଲା। ସେ ପଛ ପଟରୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଛୁ ଇଁଦେଲା। ସେ ମନେ
ମନେ କହୁ ଥିଲା, “ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକଏ
ି ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଛୁ ଁଇ ପାରିବ ି ତେବେ ଭଲ ହ�ୋଇଯିବ।ି ” ସେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଛୁ ଇଁବା ମାତ୍ରେ ତା’ର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଓ ତା’ର ଶରୀରର ରୋଗ ଭଲ
ହୋଇଗଲା ବ�ୋଲି ସେ ଅନୁ ଭବ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଅନୁ ଭବ କଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ
ଶକ୍ତି ବାହାରି ଯାଇଛି। ସେ ଅଟକି ଗଲେ ଓ ପଛକୁ ବୁ ଲି ପଡ଼ି ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ମ�ୋର ବସ୍ତ୍ର କିଏ ଛୁ ଇଲ
ଁ ା?”
ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ଲ�ୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇ
ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ପଗ୍ଭରୁଛନ୍ତି, ‘ମ�ୋତେ କିଏ ଛୁ ଇଁଲା?”’
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ଲ�ୋକ ଛୁ ଇଁଲା ବ�ୋଲି ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ
ଲ�ୋକଟି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ
ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ,
“ଆଗ�ୋ ନାରୀ; ତୁ ମ୍ଭର ବି�ାସ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଦେଇଛି। ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭ ର�ୋଗରୁ
ମୁକ୍ତ ହୁ ଅ।”
ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ଏସବୁ କହୁ ଥିବା ସମୟରେ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗୃହର ଅଧିକାରୀ ଯାଈରସଙ୍କ ଘରୁ
କେତେକ ଲ�ୋକ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭର ଝିଅ ମରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମ୍ଭେ ଗୁରୁ (ଯୀଶୁ)
ଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଆଉ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିବ?”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରି ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗୃହର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଭୟ କର
ନାହିଁ, କେବଳ ବି�ାସ କର।”
ତା’ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ପିତର, ଯାକୁ ବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ
ନେଲେ। ସେମାନେ ଯି ହୂଦୀ ସମାଜଗୃହର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠାରେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ �ରରେ ବିଳାପ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ବହୁ ତ କ�ୋଳାହଳ
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ହେଉଥିଲା। ଯୀଶୁ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ସବୁ କାହିଁକି ଏତେ

ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଓ କନ୍ଦାକଟା କରୁଛ? ଏ ପିଲାଟି ମରି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଶ�ୋଇ ଯାଇଛି।” ଏହା ଶୁଣି
ସବୁ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରର ବାହାରକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। କେବଳ ପିଲାଟିର ବାପା-ମା ଓ
ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପିଲାଟି ଯେଉଁ କ�ୋଠରିରେ ଥିଲା,
ସେହି କ�ୋଠରିକୁ ଗଲେ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଝିଅଟିର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ କହିଲେ, “ଟଲିଥା, କୂ ମ୍”
(ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଝିଅ, ମୁଁ ତ�ୋତେ କହୁ ଛ ି ଉଠ।) ଝିଅଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଓ ଗ୍ଭଲିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କଲା। (ଝିଅଟିର ବୟସ ବାର ବର୍ଷ ଥିଲା।) ତା’ର ବାପା-ମା ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯୀଶୁ ଏ କଥା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ଝିଅର ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଦୃ ଢ଼
ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଝିଅଟିର ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ କିଛ ି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ
କହିଲେ।101
3.55 ତିନଜ
ି ଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁ ଇଜଣ ଅନ୍ଧ ଲ�ୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁ ସରଣ କଲେ।
ସେମାନେ ପାଟି କରି କହୁ ଥିଲେ, “ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର।”
ଯୀଶୁ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଅନ୍ଧ ଦୁ ଇଟି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ
ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ବି�ାସ କରୁଛ ଯେ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଆଖି ଦାନ କରି ପାରିବ?
ି ” ସେମାନେ
ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ, ପ୍ରଭୁ”।
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଛୁ ଇଁଲେ। ସେ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଯେପରି ବି�ାସ କରିଅଛ,
ତୁ ମ୍ଭ ପ୍ରତି ସେହିପରି ହେଉ।” ତା’ପରେ ଅନ୍ଧ ଦୁ ଇଜଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃ ଢ଼
ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲେ, “ଏ ବିଷୟ ଅନ୍ୟକୁ କହିବ ନାହିଁ।” କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଦୁ ହେଁ ଏ ଖବର
ସେ ଅଞ୍ଚଳସାରା ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଦେଲେ।
ସେ ଅନ୍ଧ ଦୁ ଇଜଣ ଗଲାପରେ କେତେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲ�ୋକକୁ ଆଣିଲେ।
ସେ କଥା କହି ପାରୁ ନ ଥିଲା। କାରଣ ତା ଦେହରେ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଥିଲା। ଯୀଶୁ ତା’ ଦେହରୁ
ଭୂତକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, କିଛ ି କହି ପାରୁ ନ ଥିବା ଲ�ୋକଟି ପୁଣି ତା’ର କହିବା ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା। ଜମା
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ହୋଇଥିବା ଲ�ୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏଭଳି ଘଟଣା
ଘଟିବା ଆମ୍ଭେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖି ନ ଥିଲୁ ।”

କିନ୍ତୁ ଫାରୂଶୀମାନେ କହିଲେ, “ଯୀଶୁ ଭୂତମାନଙ୍କ ମୁଖିଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଭୂତଙ୍କୁ ତଡ଼ି
ଦେଉଛନ୍ତି।”102
3.56 ନିଜ ନଗରରେରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜନ୍ମ ସହରକୁ ଗଲେ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ବିଶ୍ରାମ
ଦିବସରେ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀୟ ସମାଜଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ଏ ଲ�ୋକ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲା? ଏ ଲ�ୋକକୁ ଏ
ଉତ୍ତମ ବିଗ୍ଭରଶକ୍ତି (ବିଜ୍ଞତା) କିଏ ଦେଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠାରୁ ଶକ୍ତି
ପାଇଲା? ଏ କ’ଣ ସେହି ବଢ଼େଇ ନୁ ହନ୍ତି? ଏ କ’ଣ ମରିୟମଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁ ବ, ଯ�ୋସି, ଯିହୂଦା
ଓ ଶିମ�ୋନଙ୍କ ଭାଇ ନୁ ହନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ କ’ଣ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ନାହାନ୍ତି?” ତେଣୁ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ �ୀକାର କରିବାରେ ଏହି ଲ�ୋକମାନେ ବାଧା ପାଇଲେ।
ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଅନ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥା’ନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ସହର ଲ�ୋକେ, ତାହାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର
ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।” ଅତଏବ ସେଠାରେ ଯୀଶୁ କ�ୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ କେତେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ
ସୁସ୍ଥ କରିଲେ। ଏ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର କ�ୌଣସି ବି�ାସ ନ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ।103
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4.1 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଯୀଶୁ ନଗର-ନଗର ଓ ଗାଁ ଗାଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗି ଲେ। ସେ ବାଟରେ ଯି ହୂଦୀ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଓ ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କଲେ।
ସେ ଲ�ୋକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି
ଯୀଶୁଙ୍କ ମନରେ କରୁଣା ଜାତ ହେଲା। ମେଷପାଳକ ନ ଥିଲେ ମେଷପଲର ଅବସ୍ଥା ଯାହା
ହୁ ଏ, ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେହିଭଳି ନିରାଶା ଓ ଅସହାୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଫସଲ (ଲ�ୋକ) ବହୁ ତ। କିନ୍ତୁ ମୂଲିଆ (ସେବକ) କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଫସଲ
ଅମଳ (ଉଦ୍ଧାର) କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲିଆ ପଠାଇବାକୁ ଫସଲର ମାଲି କ ପରମେ�ରଙ୍କ
ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର।”104
4.2 ବାରଜଣ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡକାଇଲେ। ସେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଓ
ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ।105
ଏହି ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପଠାଇବା ବେଳେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ: “କ�ୌଣସି ଅଣଯିହୂଦୀ
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ଶମିର�ୋଣର କ�ୌଣସି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ତୁ ମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେମାନେ ହଜିଯାଇଥିବା ମେଷ ଭଳି। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଗ୍ଭର କର,
‘�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ନିକଟ ହୋଇ ଗଲାଣି।’ ତୁ ମ୍ଭେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ମୃତକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କର, କୁ ଷ୍ଠର�ୋଗ
ସୁସ୍ଥ କର, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତଡଦ
଼ି ଅ
ି । ତୁ ମ୍ଭେ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶକ୍ତି ପାଇଛ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ
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ତାହା ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁନା, ରୂପା କିମବା୍ ତମ୍ବା ନିଅ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା

ବେଳେ ଝୁ ଲା ନିଅ ନାହିଁ। ପିନ୍ଥି
ଧି ବା ପ�ୋଷାକ ଓ ଜ�ୋତା ଛଡ଼ା ଅଧିକା ପ�ୋଷାକ ବା ଜ�ୋତା କି ବାଡ଼ି
ନିଅ ନାହିଁ। ଜଣେ ସେବକ କେବଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ନେବା ଉଚିତ।
“କ�ୌଣସି ନଗର ବା ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ସେଠାରେ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଲ�ୋକଟିକୁ ବାଛି ବାହାର
କର। ସେହି ନଗର ବା ଗାଁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରୁହ। କ�ୌଣସି ଘରେ ପ୍ରବେଶ
କଲାବେଳେ ସେହି ପରିବାରରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ‘ତୁ ମ୍ଭ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ’ ବ�ୋଲି କହି ଆଶୀର୍ବାଦ କର।
ଯଦି ସେ ପରିବାରର ଲ�ୋକେ ଯ�ୋଗ୍ୟ, ତେବେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ତୁ ମ୍ଭର ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଯଦି ସେ
ପରିବାର ଲ�ୋକେ ଅଯ�ୋଗ୍ୟ ତେବେ ତୁ ମ୍ଭର ଶାନ୍ତି ତୁ ମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି କେହିହେଲେ
ତୁ ମ୍ଭର �ାଗତ କରୁ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତୁ ମ୍ଭର ଉପଦେଶ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଘର ବା ନଗର
ଛାଡ଼ିଦଅ
ି । ତୁ ମ୍ଭ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ଝାଡଦ
଼ି ଅ
ି । ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଯେଉଁ
ଦିନ ନ୍ୟାୟ ହେବ, ସେ ଦିନ ସେହି ନଗରର ଲ�ୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଦ�ୋମ ଓ ଗମ�ୋରା ନଗରର
ଲ�ୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ।
“ସାବଧାନ, ଗଧିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ
ପଠାଉଛି। ତୁ ମ୍ଭେ ସାପ ଭଳି ଚତୁ ର ହୁ ଅ, କପ�ୋତ ଭଳି ନିରୀହ ହୁ ଅ। କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ
ରୁହ। ତୁ ମ୍ଭକୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି କରି ତାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଗ୍ଭରାଳୟ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ ଓ
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଗୃହରେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଛାଟରେ ପିଟବେ
ି । ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ
ଶାସକ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ। ଅଣଯିହୂଦୀ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ
ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବାନ୍ଧି ନେବା ବେଳେ କ’ଣ କହିବ ଓ କିପରି କହିବ, ସେ ବିଷୟରେ
ଚିନ୍ତାକରି କିଛ ି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସେତେବେଳେ କ’ଣ କହିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜଣେଇ
ଦିଆଯିବ। ମନେରଖ, କହିବା ଲ�ୋକ କେବେ ହେଲେ ତୁ ମ୍ଭେ ନୁ ହଁ, ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ
ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରୁ କହିବେ।
“ଭାଇ ତା’ ନିଜ ଭାଇକୁ ବାପା-ମା ନିଜ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ମରଣ ମୁଖକୁ ଠେଲିଦେବେ। ପିଲାମାନେ
ନିଜ ବାପା-ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବେ। ମ�ୋର ଅନୁ ଗାମୀ
ହୋଇଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ ଲ�ୋକେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃ ଢ଼ ଭାବରେ
ତିଷ୍ଠି ରହି ପାରିବ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଗ�ୋଟିଏ ନଗରରେ ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯାତନା ଦେଲେ
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ତୁ ମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ପଳାଅ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ ି ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ନଗରୀରେ ତୁ ମ୍ଭର ଭ୍ରମଣ
ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ।
“ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୁ ହେ,ଁ କି କ�ୌଣସି ସେବକ ତା’ ମାଲିକଠାରୁ ବଡ଼ ନୁ ହେ।ଁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ
ତା’ ଗୁରୁ ଭଳି ହେବାରେ ଓ ଜଣେ ସେବକ ତା’ ମାଲିକ ଭଳି ହେବାରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା

ଦରକାର। ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ‘ବାଆଲ୍ଜିବୂଲ୍’ କହି ଡକାଯାଏ ତେବେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଖରାପ ନାମରେ ଡକାଯିବ।
“ତେଣୁ ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯାହା ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରକାଶ
ପାଇବ, ଏବଂ ସବୁ ଗ�ୋପନ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗ�ୋପନରେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯାହାସବୁ କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେ
ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦିବାଲ�ୋକରେ କୁ ହ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେ ଘର ଛାତ
ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରି ତାହା କୁ ହ।
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ତୁ ମ୍ଭର ଶରୀରକୁ ମାରି ପାରିବେ, ମାତ୍ର ତୁ ମ୍ଭର
ଆତ୍ମାକୁ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେ କେବଳ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ସେ କେବଳ ତୁ ମ୍ଭର ଶରୀର
ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇ ପାରିବେ। ସେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନର୍କକୁ ପଠେଇ
ପାରିବେ। ଗ�ୋଟିଏ ପଇସା ମୂଲ୍ୟରେ ଦୁ ଇଟି ଘରଚଟିଆ ବିକ୍ରି ହୁ ଅନ୍।ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭ ପରମ-ପିତାଙ୍କ
ବିନା ଅନୁ ମତିରେ ସେଥିରୁ ଗ�ୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡବ
଼ି ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡରେ କେତ�ୋଟି ବାଳ
ଅଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପରମେ�ର ଜାଣନ୍।ତି ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେ ଅନେକ ଘରଚଟିଆଙ୍କ
ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ।
ଯଦି କେହି ଲ�ୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହ�ୋଇ କୁ ହେ ଯେ, ସେ ମ�ୋତେ ବି�ାସ କରେ
ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ ି ଯେ ସେ ମ�ୋର ନିଜ
ଲ�ୋକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହ�ୋଇ କୁ ହେ ଯେ ସେ ମ�ୋତେ ବି�ାସ କରେ
ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ ି ଯେ ସେ ଲ�ୋକ
ମ�ୋ’ ନିଜ ଲ�ୋକ ନୁ ହେଁ।”
ତୁ ମ୍ଭେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛ।ି କିନ୍ତୁ ଖଡ଼୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ
ଆସିଛ।ି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛ:ି
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ହେବ।
ନିଜ ଘରର ଲ�ୋକେ ହିଁ ନିଜ ଲ�ୋକଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେବେ।’
“ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ ଅପେକ୍ଷା ତା’ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ତେବେ ସେ ମ�ୋର ଅନୁ ଗାମୀ
ହେବାର ଯ�ୋଗ୍ୟ ନୁ ହେଁ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ ଅପେକ୍ଷା ତା ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ସେ
ମ�ୋର ଅନୁ ଗାମୀ ହେବାର ଯ�ୋଗ୍ୟ ନୁ ହେଁ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁ ଃଖ, କଷ୍ଟରୂପକ
କ୍ରୁ ଶ ବ�ୋହି ମ�ୋର ଅନୁ ସରଣ କରେ ନାହିଁ, ସେ ମ�ୋତେ ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ନୁ ହେଁ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ
ମ�ୋ’ ଅପେକ୍ଷା ତା’ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ସେ ବାସ୍ତବଜୀବନ ହରାଇବସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ
ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ ସକାଶେ ଜୀବନ ହରାଏ, ସେ ବାସ୍ତବଜୀବନ ପାଇ ପାରିବ।
ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ତୁ ମ୍ଭକୁ �ୀକାର କରେ, ସେ ମ�ୋତେ ମଧ୍ୟ �ୀକାର କରେ, ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋତେ
�ୀକାର କରେ, ସେ ମ�ୋତେ ପଠାଇଥିବା ପରମେ�ରଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ �ୀକାର କରେ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ
ପରମେ�ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାହାଙ୍କୁ �ାଗତ କରେ, ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାର
ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲ�ୋକକୁ ଧାର୍ମିକ ଲ�ୋକ ରୂପେ �ୀକାର କରେ
ତେବେ ସେ ଧାର୍ମିକ ଲ�ୋକର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଯଦି କେହି ଲ�ୋକ ମ�ୋର ଏହି ଛ�ୋଟ ଓ ସରଳ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ମ�ୋର ଶିଷ୍ୟ ବ�ୋଲି କହି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା’ର
ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ସେ ଯଦି ମ�ୋ’ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କେବଳ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଥାଏ,
ତଥାପି ସେ ତା’ର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ।”106
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ବାରଜଣ ଯାକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେ ଗାଲିଲୀ ପ୍ରଦେଶର ସହରମାନଙ୍କରେ ତାହାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଓ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା
ନିମନ୍ତେ ଗଲେ।107
ପ୍ରେରିତମାନେ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନଗର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେମାନେ
ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣାଇଲେ ଓ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ।108 ସେମାନେ ଘ�ୋଷଣା
କଲେ ଯେ, ଲ�ୋକମାନେ ଅନୁ ତାପ କରନ୍ତୁ । ହୃ ଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ । ସେମାନେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦେହରୁ
ଅନେକ ଭୂତଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତ�ୈଳ ଲଗାଇ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ।109

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 83

10/20/2015 10:51:21 AM

84

ଅତ୍ୟଧିକ ତାଡ଼ନାର 
4.3 ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ହତ୍ୟାର କାରଣ

ରାଜା ହେର�ୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼େ ବ୍ୟାପି
ଯାଇଥିଲା। କେତେକ ଲ�ୋକ କହୁ ଥିଲେ, “ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନ। ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ
ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁଛନ୍ତି।”
ଅନ୍ୟମାନେ କହୁ ଥିଲେ, “ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିୟ।”
ଆଉ କେତେକ କହୁ ଥିଲେ, “ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା, ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ
ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା।”
ହେର�ୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ। ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଯ�ୋହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି
ହତ୍ୟା କରିଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯ�ୋହନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିଛନ୍ତି।”
ନିଜେ ହେର�ୋଦ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସ�ୈ ନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ
ଦେଇଥିଲେ। ଯ�ୋହନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେର�ୋଦ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ
ହେର�ୋଦିଆଙ୍କୁ ଖୁସୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେର�ୋଦିଆ ହେର�ୋଦଙ୍କ ଭାଇ
ଫି ଲି ପ୍ପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରେ ହେର�ୋଦ ତାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯ�ୋହନ ହେର�ୋଦଙ୍କୁ
କହିଥିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଠିକ୍ ନୁ ହେଁ।” ତେଣୁ ହେର�ୋଦିଆ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ
ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ
ହେର�ୋଦଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ହେର�ୋଦ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଭୟ
କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣି ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଲ�ୋକ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଓ ପବିତ୍ର ଲ�ୋକ
ଭାବୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ହେର�ୋଦ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯ�ୋହନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ
ହେର�ୋଦ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତଥାପି ଯ�ୋହନଙ୍କ ଉପଦେଶ ହେର�ୋଦଙ୍କୁ ସବୁ ବେଳେ
ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା।
କିଛ ି ଦିନ ପରେ ହେର�ୋଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଯ�ୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ହେର�ୋଦିଆକୁ
ଗ�ୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳଗ
ି ଲା। ତାହାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, ସେନାପତିଗଣ ଏବଂ ଗାଲିଲୀର ବିଶଷ୍ଟ
ି
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହେର�ୋଦ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭ�ୋଜି ଦେଉଥା’ନ୍ତି। ହେର�ୋଦିଆଙ୍କ ଝିଅ ଭିତରକୁ ଆସି
ନାଚିଲା। ତା’ ନାଚରେ ଅତିଥିଗଣ ଓ ନିଜେ ହେର�ୋଦ ବହୁ ତ ଖୁସୀ ହେଲେ।
ହେର�ୋଦ ଝିଅକୁ କହିଲେ, “ତ�ୋର ଯାହା ଦରକାର ମ�ୋତେ ମାଗ। ମୁଁ ତ�ୋତେ ତାହା ଦେବି।”
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ହେର�ୋଦ ଶପଥ ପୂର୍ବକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, “ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତ�ୋତେ ତାହା ଦେବି। ଏପରିକି ମୁଁ
ମ�ୋ’ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଭାଗ ତ�ୋତେ ଦେଇପାରେ।”
ଝିଅଟି ତା’ ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଗ୍ଭରଲ
ି ା, “ରାଜା ହେର�ୋଦଙ୍କୁ ମୁଁ କ’ଣ ମାଗିବ?
ି ”
ତା’ ମା କହିଲେ, “ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଗ।”

ଝିଅଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, “ମ�ୋତେ ବାପ୍ତିଜକ
ଯ�ୋହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗ�ୋଟିଏ ଥାଳିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଅ।”
ରାଜା ହେର�ୋଦ ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ସାରେ ଦାନ ଦେବାକୁ ଶପଥ
କରି ସାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହେର�ୋଦଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ହେର�ୋଦଙ୍କ ଶପଥ
ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଝିଅ ଯାହା ମାଗିଥିଲା, ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ହେର�ୋଦ ମନା
କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ରାଜା ଯ�ୋହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ତୁ ରନ୍ତ
ଜଣେ ସ�ୈନ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଯାଇ କାରାଗାରରେ ଯ�ୋହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା। ଯ�ୋହନଙ୍କ
ସେହି ମୁଣ୍ଡ ସେ ଗ�ୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଆଣି ଝିଅକୁ ତାହା ଦେଲା। ସେ ଝିଅ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ତା’
ମାକୁ ଦେଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଯ�ୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ଯ�ୋହନଙ୍କ ମୃତ
ଶରୀରକୁ ନେଇ କବର ଦେଲେ।110
4.4 ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଉ� ଲ�ୋକଙ୍କ ଭ�ୋଜନ
ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଗ୍ଭରପ
ି ଟେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେମାନେ ଯାହାସବୁ କରିଥିଲେ ଓ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯାହାସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ,
ସେ ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବହୁ ତ ଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ସେଠାରେ
ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକଏ
ି ସମୟ
ପାଉ ନ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋ’ ସହିତ ଗ�ୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ
ଗ୍ଭଲ ଓ ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା।”
ତେଣୁ ସେମାନେ ଗ�ୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଗ�ୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ତ
ଲ�ୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଭଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ଚିହ୍ ନି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନଗରରୁ
ଲ�ୋକେ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ,
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ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ
ଯେ ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍।ତି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁ ଃଖ ଅନୁ ଭବ କଲେ। କାରଣ
ସେମାନେ ମେଷପାଳକ ବିହୀନ ଅରକ୍ଷିତ ମେଷପଲ ଭଳି ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ

ଉପଦେଶ ଦେଲେ।
ସେତେବେଳେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, “ଏହା
ଗ�ୋଟିଏ ଜନଶୂନ୍ୟ ଜାଗା। ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆଖ ପାଖ ପଲ୍ଲୀ ଓ ଗାଁଗଡ
଼ି ୁ
ୁ କ
ପଠାଅ। ତା’ହେଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛ ି ଖାଦ୍ୟ କିଣି ଆଣି ପାରିବେ।”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ।”
ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଆମ୍ଭେ କ’ଣ ଯାଇ ରୋଟୀ କିଣି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ?
ରୋଟୀ କିଣିବାକୁ ସେତିକି ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସେ କାଳ କାମ
କରିବାକୁ ହେବ।”111
ଶିମ�ୋନ ପିତରଙ୍କର ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ, “ଏଠାରେ ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି। ତା’ପାଖରେ ପାଞ୍ଚୋଟି
ର�ୋଟୀ ଓ ଦୁ ଇଟି ଛ�ୋଟ ମାଛ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କୁ ହ।” ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଘାସ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ
ହଜାର ପୁରୁଷ ବସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ର�ୋଟୀ ନେଇ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ବସିଥିବା
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ବାଣ୍ଟିଲେ। ସେ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବାଣ୍ଟିଲେ। ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମନଇଚ୍ଛା
ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ।
ସବୁ ଲ�ୋକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ। ସେମାନେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଯୀଶୁ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ବଳକା ମାଛ ଓ ର�ୋଟୀ ଏକାଠି କର, କିଛ ି ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ।” ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ
ବଳକା ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏକାଠି କଲେ। ଲ�ୋକମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚୋଟି ର�ୋଟୀରୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାରଟି ଟ�ୋକାଇରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ।
ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କହିଲେ, “ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା,
ଯିଏ କି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିନେଇ ସେମାନଙ୍କ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ
ଯ�ୋଜନା କଲେ।112
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ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହ୍ରଦର ଅପର

ପା�ରେ ଥିବା ବେଥ୍ସାଇଦାକୁ ଆଗୁଆ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଓ ସେ ନିଜେ ପରେ ଯିବେ ବ�ୋଲି କହିଲେ।
ସେଠାରେ ଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କହି ସେ ରହିଲେ।113 ତା’ପରେ ଜମା
ହୋଇଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଏକାକୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ।114
4.5 ଜଳ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଦଗମନ
ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ସାରିଥିଲା, ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ଏକୁ ଟଆ
ି ଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା
ଅନେକ ଦୂ ରକୁ ଗ୍ଭଲିଯାଇଥିଲା। ଢେଉରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଡଙ୍ଗାଟି ଟଳମଳ ହେଉଥିଲା। ଖୁବ୍
ଜ�ୋର୍ରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପବନ ବହୁ ଥିଲା।
ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ ଉପରେ ଗ୍ଭଲିକରି ରାତ୍ରିର ଚତୁ ର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ।
ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ହ୍ରଦ ଉପରେ ଗ୍ଭଲିକରି ଆସୁ ଥିବାର ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେମାନେ
କୁ ହାକୁ ହ ି ହେଲେ, “ଏତ ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତ।” ସେମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ।
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସାହସ ଧର! ମୁଁ ପରା ଆସିଛ!ି ଭୟ କର ନାହିଁ।”
ପିତର କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ, ତେବେ ମ�ୋତେ ପାଣି ଉପରେ ଗ୍ଭଲି ତୁ ମ୍ଭ ନିକଟକୁ
ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଗ୍ଭଲି ଆସ।”
ପିତର ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ପାଣି ଉପରେ ଗ୍ଭଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ପିତର
ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ଉପରେ ଗ୍ଭଲିକରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜ�ୋର୍ରେ ପବନ ବହୁ ଥିଲା, ଢେଉ
ଉଠୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପିତର ଭୟ କଲେ। ସେ ବୁ ଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ପାଟି କରି ଡାକିଲେ,
“ପ୍ରଭୁ, ମ�ୋତେ ରକ୍ଷା କର।”
ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ,
“ତୁ ମ୍ଭର ବି�ାସ ଅଳ୍ପ। ତୁ ମ୍ଭେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ?”
ଯୀଶୁ ଓ ପିତର ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଆସିଯିବା ପରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଡଙ୍ଗା
ଉପରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ କହିଲେ, “ପ୍ରକୃ ତରେ ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କ
ପୁତ୍ର।”115

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 87

10/20/2015 10:51:22 AM

88

ଅତ୍ୟଧିକ ତାଡ଼ନାର 
4.6 ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ

ସେହିଦନ
ି ପ୍ରଭାତରେ, ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହ୍ରଦପାରି ହୋଇ ଗିନ୍ନେସରତ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।
ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାଟି ସେଠାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଲ�ୋକମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ ନି ପାରିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଆସିଥିବା ଖବର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ
ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଦ�ୌଡ଼ିଗଲେ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ଖବର
ବ୍ୟାପିଗଲା ଓ ସେଠାକୁ ଲ�ୋକମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ସେ
ଅଞ୍ଚଳର ନଗର, ଗାଁ ଓ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଲ�ୋକେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାକାର ହାଟ
ବଜାରରେ ଥ�ୋଇ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁ ଗାରୁ ଟିକଏ
ି
ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁ ଇଁ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁ ଇଁ ପାରିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ
ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ।116
4.7 ଯୀଶୁ, ଜୀବନ ଦାୟକ ଆହାର
ହ୍ରଦର ଆର ପଟେ କେତେକ ଲ�ୋକ ରହିଗଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ
ନାହାନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟ ସେହି ଲ�ୋକମାନେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ସେଠାରେ କେବଳ
ସେହି ଗ�ୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡଙ୍ଗା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତିବର
ି ଆ
ି ରୁ କେତେକ ଡଙ୍ଗା ଆସିଲା।
ଲ�ୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବଦିନ ଖାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡକ
଼ି ଆସି ରହିଲା। ସେହି
ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ର�ୋଟୀ ଖାଇଥିଲେ। ଲ�ୋକମାନେ
ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନ ଥିବା ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଲ�ୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡକ
଼ି ରେ
ଯାତ୍ରା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ�ୋଜିବା ପାଇଁ କଫର୍ନାହୂ ମକୁ ଗଲେ।
ଲ�ୋକମାନେ ହ୍ରଦର ଆରପଟେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଗୁରୁ,
ଆପଣ ଏଠାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ କାହଁକି ଖ�ୋଜୁ ଛ? ମୁଁ କରିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ
ଗୁଡକ
଼ି ମ�ୋର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବାରୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଖ�ୋଜୁ ଛ କି? ତା’ ନୁ ହେ।ଁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ
କହୁ ଛ,ି ର�ୋଟୀ ଖାଇ ସନ୍ତୁ ଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ଖ�ୋଜୁ ଛ। ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ
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ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ସେହିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯାହା ଭଲ ହୋଇ ରହିଥିବ ଓ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବ। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର

ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦେବେ। ପରମେ�ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି।”
ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଆମ୍ଭେ କ’ଣ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ବ�ୋଲି ପରମେ�ର
ଗ୍ଭହାନ୍ତି?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ପରମେ�ର ଗ୍ଭହାନ୍ତି, ଯେ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ବି�ାସ କର।”
ତେଣୁ ଲ�ୋକମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯେ ପରମେ�ର ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତୁ ମ୍ଭେ କେଉଁ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ �ାରା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବ? ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି କ�ୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ କରି
ଦେଖାଇବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବି�ାସ କରିବୁ। ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ କରିବ? ଆମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ
ମରୁଭୂମିରେ ମାନ୍ନା ଖାଇଥିଲେ, ତାହା ପରମେ�ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା
ଅଛି: ‘ପରମେ�ର ସେମାନଙ୍କୁ �ର୍ଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ।’”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛି, �ର୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା
ଲ�ୋକ ମ�ୋଶା ନୁ ହନ୍ତି। ମ�ୋର ପରମପିତା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ �ର୍ଗର ପ୍ରକୃ ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍।ତି
ପରମେ�ରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ’ଣ? ପରମେ�ରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଜଗତକୁ ଜୀବନ
ଦେବା ପାଇଁ �ର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।”
ଲ�ୋକମାନେ କହିଲେ, “ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭକୁ ସବୁ ବେଳେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ। ମ�ୋ’ ନିକଟକୁ ଯେ କେହି ଆସେ
ସେ କଦାପି ଭ�ୋକିଲା ରହିବ ନାହିଁ। ମ�ୋତେ ଯିଏ ବି�ାସ କରେ, ସେ କେବେ ତୃ ଷିତ ହେବ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛ ି ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଦେଖିଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ତଥାପି ବି�ାସ କରୁ ନାହଁ।
ମ�ୋର ପରମପିତା ମ�ୋତେ ମ�ୋ’ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍।ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ
ଆସିବେ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ।ି ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
ଅନୁ ଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ �ର୍ଗରୁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସି
ନାହିଁ। ପରମେ�ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମ�ୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହେଲେ କଦାପି
ହରାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ।ି ଯିଏ ମ�ୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି
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ସେ ଗ୍ଭହାନ୍ତି ମୁଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ଯିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାରେ

ବି�ାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। ମୁଁ ସେ ଲ�ୋକକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ।ି
ଏହା ପରମପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା।”
“ମୁଁ �ର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ,” ବ�ୋଲି ଯୀଶୁ କହିବାରୁ ଯି ହୂଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଅଭିଯ�ୋଗ ପ୍ରଗ୍ଭର କଲେ। ଯିହୂଦୀମାନେ କହିଲେ, “ଏ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ
ଜାଣିଛୁ। ଯୀଶୁ କେବଳ ଯ�ୋଷେଫଙ୍କର ପୁତ୍ର। ‘ସେ କିପରି �ର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବ�ୋଲି କହୁ ଛ?
ି ’”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅଭି ଯ�ୋଗ କରିବା ବନ୍ଦକର। ପରମପି ତା ମ�ୋତେ
ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମ�ୋ’ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍।ତି ମୁଁ ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଶେଷଦିନରେ
ଉତ୍ଥାପନ କରିବ।ି ଯଦି ପରମପିତା କ�ୌଣସି ଲ�ୋକକୁ ମ�ୋ’ ନିକଟକୁ ନ ଆଣିବେ, ତେବେ ସେ
ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବବାଣୀରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି: ‘ପରମେ�ର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ।’ ଲ�ୋକମାନେ ପରମପି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଓ ତାହାଙ୍କଠାରୁ
ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ତା’ପରେ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ସେ ଲ�ୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ ନୁ ହେଁ ଯେ,
କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ପରମପିତାଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ଜଣେ ଦେଖିଛନ୍,ତି ଯିଏ କି
ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ଲ�ୋକ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଯଦି କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି�ାସ କରେ ତେବେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ
କରେ। ମୁଁ ନିଜେ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ। ତୁ ମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରମେ�ର
ଦେଇଥିବା ମାନ୍ନା (ଖାଦ୍ୟ) ଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ପରି ମରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ
�ର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସେହି ଖାଦ୍ୟ। ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ତେବେ ସେ କଦାପି ମରିବ
ନାହିଁ। ମୁଁ �ର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ତେବେ ସେ
ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମ�ୋର ଶରୀର। ମୁଁ ମ�ୋର ଶରୀର ଦେଇଦେବି,
ତ�ାରା ଜଗତର ଲ�ୋକମାନେ ଜୀବନ ପାଇ ପାରିବେ।”
ତା’ପରେ ଯିହୂଦୀମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ଏ
ଲ�ୋକ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତା’ର ଶରୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ପାରିବ?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବ। ତୁ ମ୍ଭେ
ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ଏହା ନ କରିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରକୃ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ।
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ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମ�ୋ’ ମାଂସ ଖାଏ ଓ ମ�ୋ’ ରକ୍ତ ପିଏ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଏ। ମୁଁ ସେହି ଲ�ୋକକୁ

ଶେଷ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇବି। ମ�ୋର ମାଂସ ପ୍ରକୃ ତ ଆହାର। ମ�ୋର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃ ତ ପାନୀୟ।
ଯଦି କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମ�ୋ’ ମାଂସ ଖାଏ ଓ ମ�ୋର ରକ୍ତ ପିଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମ�ୋ’ ଭିତରେ
ରହେ ଓ ମୁଁ ତା’ ଭିତରେ ରୁହେ।
“ପରମପିତା ମ�ୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରମପିତା ଜୀବନ୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ହେତୁ ମୁଁ ଜୀବିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ
ଲ�ୋକ ମ�ୋତେ ଭ�ୋଜନ କରେ, ସେ ମ�ୋ’ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। ମୁଁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ନୁ ହେଁ,
ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଖାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୁଁ �ର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ
ଲ�ୋକ ଖାଏ ସେ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହେ।”
ଯୀଶୁ କଫର୍ନାହୂ ମର ସମାଜଗୃହରେ ଏହିସବୁ କଥା ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ।117
4.8 ଅନେକ ଅନୁ ଗମନକାରୀଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ
ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣଲେ
ି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ କହିଲେ, “ଏ ଉପଦେଶ
ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହି ଉପଦେଶ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ?”
ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍।ତି ତେଣୁ ସେ
କହିଲେ, “ଏ ଉପଦେଶ କ’ଣ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଅସୁବଧ
ି ାରେ ପକାଉଛି? ତେବେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯେଉଁଠାରୁ
ଆସିଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କ’ଣ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି?
ଶରୀର ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଦିଏ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିଲି ତାହା
ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜୀବନ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରୁ କେତେକ ବି�ାସ କରୁ ନାହଁ।” (ଯୀଶୁ
ବି�ାସ ନ କରୁଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଯି ଏ ବି�ାସଘାତକତା କରିବ
ସେହି ଲ�ୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ।) ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି , ‘ଯଦି ପରମପିତା
କ�ୌଣସି ଲ�ୋକକୁ ମ�ୋ’ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଲ�ୋକ ମ�ୋ’
ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ।’”
ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିବା ପରେ ତାହାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେମାନେ
ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆନୁ ଗମନ କଲେ ନାହିଁ।
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ଯୀଶୁ ବାରଜଣ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ମ�ୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହଁ

କି?”
ଶିମ�ୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ
ଜୀବନ ଅଛି। ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭଠାରେ ବି�ାସ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କ ନିକଟରୁ
ଆସିଥିବା ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ବାରଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶୟତାନ।”
ଯୀଶୁ ଶିମ�ୋନ ଇଷ୍କାରିୟ�ୋତର ପୁତ୍ର ଯିହୂଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କହିଥିଲେ। ସେ ବାରଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜଣେ ଥିଲା। ପରେ ସେହି ଯିହୂଦା ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି�ାସଘାତକତା କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲି ଲୀ ପ୍ରଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯିହୂଦାରେ ଯାତ୍ରା
କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିଲେ, କାରଣ ଯିହୂଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ।118
4.9 ପରମେ�ରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମାନବିକ ପରମ୍ପରା
କେତେକ ଫାରୂଶୀ ଓ କେତେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯି ରୁଶାଲମରୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭରିପଟେ ରୁଣ୍ତ
ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ହାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରତ
ି
ପଦ୍ଧତିରେ ହାତ ନ ଧ�ୋଇ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଫାରୂଶୀ ଓ ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରତ
ି
ପଦ୍ଧତିରେ ହାତ ନ ଧ�ୋଇ କେବେ ହେଲେ ଖାଉ ନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମହାନ
ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ �ାରା ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି
ବଜାରରୁ ଅଣାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରତ
ି ପଦ୍ଧତିରେ ନ ଧ�ୋଇ ଖାଆନ୍ତି
ନାହିଁ। ଗିନା, କଳସ, ତମ୍ବାପାତ୍ର ଆଦି ମାଜିବା ଧ�ୋଇବା ଭଳି ଅନେକ ପରମ୍ପରା ସେମାନେ
ପାଳନ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଫାରୂଶୀ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ
ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାଗୁଡକ
଼ି ୁ କାହିଁକି ପାଳୁ ନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ହାତରେ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ
ଏଭଳି କାହିଁକି କରନ୍ତି?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭଭଳି କପଟୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିଶାଇୟ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରିଥିଲେ
ତାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯିଶାଇୟ ଲେଖିଥିଲେ,
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‘ଏ ଲ�ୋକମାନେ କେବଳ ମୁଖରେ ମ�ୋର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମ�ୋ’ଠାରୁ ବହୁ ଦୂ ରରେ।
ସେମାନଙ୍କର ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଉପାସନା ନିରର୍ଥକ,
କାରଣ ସେମାନେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବରେ ମନୁ ଷ୍ୟକୃ ତ ନିୟମ ମାନିବାକୁ
ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି।’

ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କ ଆଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରିଛ। ଏବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମନୁ ଷ୍ୟକୃ ତ ପରମ୍ପରାକୁ
ଧରି ବସିଛ।”
ଯୀଶୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ନିଜ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ପରମେ�ରଙ୍କ ଆଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇ ନିଜକୁ ଚତୁ ର ବ�ୋଲି ଭାବୁ ଛ। ମ�ୋଶା କହିଥିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ
ତୁ ମ୍ଭ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର’। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ‘ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ନିଜ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା
କହେ, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ’। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛ ଯେ, ଜଣେ ଲ�ୋକ
ତା’ର ବାପା-ମାଙ୍କୁ କହି ପାରିବ, ‘ମ�ୋର ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟରି େ ତୁ ମ୍ଭର ଲାଭ ହୋଇ ପାରିଥା’ନ୍ତା, ସେହି
ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବ ି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ
କରିବ।ି ’ ଏହିଭଳି ସେହି ଲ�ୋକକୁ ତା’ର ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛ ି କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅନୁ ମତି
ଦେଉ ନାହଁ। ନିଜ ନିୟମ ପାଳିବା ଅଧିକ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ�ୋଲି ମନେ କରି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ତାହା ପାଳିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳିବା ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ହେଁ
ବ�ୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାହା ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛ। ଏହିଭଳି ଅନେକ କାମ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କରୁଛ।”
ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ସେ କହିଲେ “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ମ�ୋର କଥା
ଶୁଣ ଓ ବୁ ଝ। ଏଭଳି କ�ୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବାହାରୁ ମନୁ ଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ
ଅଶୁଦ୍ଧ କରି ପକାଇବ। ବରଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମନୁ ଷ୍ୟର ଭିତରୁ ବାହାରି ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ
କରିପାରେ।’’119
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଏସବୁ କରିବା ଫଳରେ
ଫାରୂଶୀମାନେ ତୁ ମ୍ଭ ଉପରେ ରାଗିଯାଇଅଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣିଛ ତ?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଯେଉଁ ଗ୍ଭରା ମ�ୋର �ର୍ଗୀୟ ପିତା ନିଜେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ ସମୂଳେ
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ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦଅ
ି । ସେମାନେ ତ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ନେତା। ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ଧ
ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ଅନ୍ଧକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ତେବେ ଉଭୟ ଖାତ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିବେ।”120
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଏ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା

ବିଷୟରେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି । ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି କ’ଣ ବୁ ଝି ପାରିଲ
ନାହିଁ? ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ବୁ ଝି ପାରୁ ନ ଯେ, ଲ�ୋକର ଭିତରକୁ ବାହାରୁ କ�ୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗଲେ ତାହା
ସେହି ଲ�ୋକକୁ ଦୂ ଷତ
ି କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ତା’ର ହୃ ଦୟକୁ ନ ଯାଇ ପେଟ ଭିତରକୁ
ଯାଏ ଓ ପୁଣି ମଳ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଏ।” (ଏହା କହି ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ-ପଦାର୍ଥ
ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ।)
ସେ ପୁଣି କହିଲେ, “ମନୁ ଷ୍ୟର ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରକୁ ଆସେ, ତାହା ତାହାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ।
ମନୁ ଷ୍ୟ ଭିତରେ, ତା’ର ମନରେ, ଏହିସବୁ ଖରାପ ଜିନଷ
ି ଜନ୍ମ ଦିଏ, ମନ୍ଦ ବିଗର
୍ଭ , ଯ�ୌନଗତ ପାପ,
େଗ୍ଭର,ି ହତ୍ୟା। ବ୍ୟଭିଗର
୍ଭ , ଲାଳସା ବା ଲ�ୋଭ, ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା, ମନ୍ଦକାମ କରିବା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଈର୍ଷା, ଚୁଗୁଲି,
ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମୂର୍ଖତା। ଏହିସବୁ ଖରାପ ଜିନଷ
ି ମନୁ ଷ୍ୟର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଗୁଡକ
଼ି
ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିପକାଏ।”121
4.10 କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନଛାଡ଼ି ସ�ୋର ଓ ସୀଦ�ୋନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କିଣାନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ
ଆସି ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, “ହେ ପ୍ରଭୁ! ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର! ମ�ୋ’ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ । ମ�ୋ’ ଝିଅ
ଦେହରେ ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତ ପଶି ରହିଛ,ି ମ�ୋ’ ଝିଅ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି।”
ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଦେ ହେଲେ କିଛ ି କହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ
ଓ ଅନୁ ରୋଧ କଲେ, “ସେ ଆମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ପାଟି କରି ଆସୁଛ।ି ତାକୁ ଗ୍ଭଲି ଯିବାକୁ କହି ଦିଅନ୍ତୁ ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ପରମେ�ର ମ�ୋତେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ହଜିଯାଇଥିବା ଲ�ୋକ (ଯିହୂଦୀ)
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି।”
ତା’ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା,
“ହେ ପ୍ରଭୁ! ମ�ୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟନେଇ କୁ କୁରଗୁଡକ
଼ି ୁ ଦେଇଦେବା ଠିକ୍ କାମ ହେବ ନାହିଁ।”
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ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, “ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଲି କମାନଙ୍କର ଖାଇବା
ଟେବୁ ଲ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ କଣିକାସବୁ କୁ କୁରଗୁଡକ
଼ି ଖାଇଥା’ନ୍ତି।”

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ହେ ନାରୀ! ତୁ ମ୍ଭର ଗଭୀର ବି�ାସ ରହିଛ।ି ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ଠାରୁ

ଯାହା ଗ୍ଭହଛ
ିଁ , ମୁଁ ତାହା କରିଦେବି।” ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଝିଅଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ
ହୋଇଗଲା।122
4.11 ବଧିରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସ�ୋର ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଦେକାପଲି ରାସ୍ତାରେ ସୀଦ�ୋନ ହୋଇ ଗାଲିଲୀ
ହ୍ରଦ ପାଖକୁ ଆସିଲେ।123
ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଅନ୍ଧ, ମୂକ,
ବଧିର, ଛ�ୋଟା, ଅପଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ
ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ।124
ସେଠାରେ କେତେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଲ�ୋକକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ଲ�ୋକଟି ମୂକ
ଓ ବଧିର ଥିଲା। ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କଲେ ଯେ, ସେ ତାହାଙ୍କ ହାତ ଲ�ୋକଟି ଉପରେ
ରଖି ତାକୁ ଭଲ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଯୀଶୁ ସେ ଲ�ୋକଟିକୁ ଭିଡ଼ଠାରୁ ଟିକଏ
ି ଦୂ ରକୁ ଗ�ୋଟିଏ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ସେହି
ଲ�ୋକଟିର କାନ ଭିତରେ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁ ଳିଗୁଡକ
଼ି ୁ ରଖିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଓ
ଲ�ୋକଟିର ଜିଭକୁ ଛୁ ଇଲେ
ଁ । ଯୀଶୁ ପୁଣି �ର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହ ିଁ ଦୀର୍ଘ ନି�ାସ ପକାଇଲେ। ସେ ଲ�ୋକଟିକୁ
କହିଲେ, “ଇପ୍ପଥଃ” (ଅର୍ଥାତ “ଖ�ୋଲିଯାଉ!”) ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା’ର କାନ ଖ�ୋଲିଗଲା। ଜିଭର ଗ୍ରନ୍ଥି
ଖ�ୋଲିଗଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ପାରିଲା।
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛ ି ଯେପରି ନ କୁ ହନ୍ତି। ଯୀଶୁ
ସଦାବେଳେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛ ି ନ
କୁ ହନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମରେ ଲ�ୋକେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଥିଲେ।125
ଲ�ୋକେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ଲ�ୋକ କଥା କହିପାରୁ ନ ଥିଲା ସେ କଥା କହି ପାରୁଛି, ଅପଙ୍ଗ
ଲ�ୋକେ ପୁଣି ସବଳ ହୋଇଛନ୍ତି; ଛ�ୋଟାମାନେ ଗ୍ଭଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧମାନେ ପୁଣି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି,
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ଏସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେ�ରଙ୍କ
ମହିମା ଗାନ କଲେ।126 ସେମାନେ କହୁ ଥିଲେ, “ଯୀଶୁ ସବୁ କଛ
ି ି ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେ
ବଧିରକୁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଓ ମୂକକୁ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।”127
4.12 ଗ୍ଭରି ହଜାରରୁ ଉ� ଲ�ୋକଙ୍କ ଭ�ୋଜନ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, “ମୁଁ ଏ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁ ଃଖିତ। ସେମାନେ
ମ�ୋ’ ସାଙ୍ଗରେ ତିନ ି ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ କିଛ ି ନାହିଁ।
ସେମାନେ ଏଠାରୁ ଭ�ୋକିଲା ଗ୍ଭଲିଯିବାଟା ମୁଁ ଆଦ�ୌ ଗ୍ଭହୁଁନ।ି ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା
ହୋଇ ଯାଇ ପାରନ୍ତି।”
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭେ ଏତେ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ
କେଉଁଠାରୁ ପାଇବା? ଆମ୍ଭେ ନଗରଠାରୁ ବହୁ ତ ଦୂ ରରେ ଅଛୁ ।”
ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , ‘‘ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରେ କେତେଖଣ୍ଡ ରୋଟୀ ଅଛି?”
ସେମାନେ କହିଲେ, “ସାତଖଣ୍ଡ ରୋଟୀ ଓ କିଛ ି ଛ�ୋଟ ମାଛ ଅଛି।”
ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଇଁ ଉପରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ: ସେ ସାତଖଣ୍ଡ ରୋଟୀ ଓ ମାଛତକ
ନେଲେ। ତା’ପରେ ସେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ
ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ଖଣ୍ଡ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ। ତା’ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବଳକା
ଖାଦ୍ୟକୁ ସାତ�ୋଟି ଟ�ୋକେଇରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ଗ୍ଭରହ
ି ଜାର ପୁରୁଷ ଖାଇଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଯୀଶୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିସାରି ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି
ମସଗ୍ଦାନ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ।128
4.13 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର ନେଇ କେତେକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ
ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦ୍ଦୂକୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଲେ, କାରଣ
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ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବା ଫଳରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ପାରିବ ଯେ ସେ ପରମେ�ରଙ୍କ
ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଲାଲରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାର
ଦେଖିଲେ କୁ ହ ଯେ, ପାଗ ଭଲ ରହିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଲାଲ
ରଙ୍ଗର ଓ ମେଘୁଆ ଥିବାର ଦେଖିଲେ କୁ ହ ଯେ ଆଜି ଝଡ଼ ହେବ। ଏଗୁଡକ
଼ି ପାଗର ଲକ୍ଷଣ। ତୁ ମ୍ଭେ
ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡକ
଼ି ଆକାଶରେ ଦେଖ ଓ ସେଗୁଡକ
଼ି ର ଅର୍ଥ ବୁ ଝ। ସେହିଭଳି ତୁ ମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବା
ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଦେଖୁଛ। ଏଗୁଡକ
଼ି ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡକ
଼ି ର ଅର୍ଥ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ତୁ ମ୍ଭେ ସମର୍ଥ
ହୋଇ ପାରୁନ। ମନ୍ଦ ଓ ପାପୀ ଲ�ୋକ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଚିହ୍ନ �ରୂପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ଭହାନ୍ତି।
ଏଭଳି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯୂନସଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦିଆ ଯିବ ନାହିଁ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଗଲେ।129
4.14 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ଗମନକାରୀଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହ୍ରଦର ଅପର ପା�କୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଟୀ ନେବାକୁ
ଭୁଲିଗଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସାବଧାନ ରୁହ! ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦ୍ଦୂକୀମାନଙ୍କ ଖମୀରରୁ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର।”

ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ,
“ବ�ୋଧହୁ ଏ ଆମ୍ଭେ ରୋଟୀ ନ ଆଣିଥିବାରୁ ସେ ଏପରି କହିଲେ।”
ସେମାନେ ଯାହା କୁ ହା କୁ ହ ି ହେଉଥିଲେ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି ପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ
ରୋଟୀ ନ ଥିବା କଥା କାହିଁକି ତୁ ମ୍ଭଭିତରେ କୁ ହାକୁ ହ ି ହେଉଛ? ତୁ ମ୍ଭର ବି�ାସ ଅଳ୍ପ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା
ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ବୁ ଝି ପାରୁନ? ପାଞ୍ଚୋଟି ରୋଟୀକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲ�ୋକ ଖାଇଥିବା କଥା ମନେ ପକାଅ।
ଲ�ୋକେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ବଳକା ଅଂଶତକ ତୁ ମ୍ଭେ ଅନେକ ଟ�ୋକେଇରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲ।
ସାତ�ୋଟି ରୋଟୀକୁ ଗ୍ଭରହ
ି ଜାର ଲ�ୋକ ଖାଇଥିବା କଥା ମନେ ପକାଅ। ଲ�ୋକେ ଖାଇସାରିବା
ପରେ ବଳକା ଅଂଶତକ ଅନେକ ଟ�ୋକେଇରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବିଷୟରେ କହୁ ନ ଥିଲି? ତୁ ମ୍ଭେ
ତାହା କାହିଁକି ବୁ ଝି ପାରୁନ? ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦ୍ଦୂକୀମାନଙ୍କର
କୁ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂ ରରେ ରହିବାକୁ କହୁ ଛ।ି ”
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ତା’ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁ ଝଗ
ି ଲେ। ରୋଟୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା

ଖମୀରର କୁ ପ୍ରଭାବରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହୁ ନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫାରୂଶୀ ଓ
ସାଦ୍ଦୂକୀମାନଙ୍କର ଉପଦେଶଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁ ଥିଲେ।130
4.15 ବେଥ୍ସାଇଦାର ଅନ୍ଧ ସୁସ୍ଥ
ତା’ପରେ ସେମାନେ ବେଥ୍ସାଇଦା ଗ୍ଭଲି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ କେତେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ
ଗ�ୋଟିଏ ଅନ୍ଧକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ଧକୁ କେବଳ ଛୁ ଇଁ
ଦିଅନ୍ତୁ । ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧ ଲ�ୋକଟିର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଗାଁ ବାହାରକୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ସେ ଅନ୍ଧଟିର
ଆଖିରେ ଛେପ ପକାଇଲେ। ତା’ ଉପରେ ହାତ ରଖି ତାକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କିଛ ି ଦେଖି ପାରୁଛ
କି?”
ସେହି ଲ�ୋକଟି ଉପରକୁ ଗ୍ଭହ ିଁ କହିଲା, “ମୁଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଛି। ସେମାନେ ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼େ
ଗ୍ଭଲୁଥିବା ଗଛ ଭଳି ମ�ୋତେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ଧଟିର ଆଖି ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ। ତା’ର ଆଖି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ
ସେ ସବୁ କଛ
ି ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, “ଗାଁ ଭିତରକୁ
ତୁ ମ୍ଭେ ଏବେ ଆଦ�ୌ ଯିବ ନାହିଁ।”131
4.16 ଯୀଶୁ ମଶୀହ ବ�ୋଲି ପିତରଙ୍କ ଉକ୍ତି
ଯୀଶୁ କାଇସରିୟା ଫି ଲି ପ୍ପୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ହେଉଛି
ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ମୁଁ କିଏ ବ�ୋଲି ଲ�ୋକେ ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହୁ ଛନ୍ତି?”
ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “କେତେକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ବ�ୋଲି କହୁ ଛନ୍ତି ତ
କେତେକ ଏଲି ୟ ବ�ୋଲି କହୁ ଛନ୍।ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିରମ
ି ିୟ ବା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ�ୋଲି କହୁ ଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ କିଏ ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ କହୁ ଛ?”
ଶିମ�ୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୀବନ୍ତ ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର।”
ଉତ୍ତରରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ହେ ଶିମ�ୋନ! ଯୂନସଙ୍କ ପୁତ୍ର! ତୁ ମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ! ଏ କଥା ତୁ ମ୍ଭକୁ କ�ୌଣସି
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ମଣିଷ ଶିଖାଇ ନାହିଁ। ମ�ୋ’ �ର୍ଗୀୟ ପିତା ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏ କଥା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହି ରଖୁଛ ି
ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ହେଉଛ ପିତର ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ପଥର ଉପରେ ମ�ୋର ମଣ୍ଡଳୀ ତ�ୋଳିବ।ି ମୃତ୍ୟୁଶକ୍ତି
ମ�ୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। �ର୍ଗରାଜ୍ୟର ଗ୍ଭବଗ
ି ୁ ଡକ
଼ି ମୁଁ
ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦେବି। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ ନ୍ୟାୟବିଗର
୍ଭ କରିବ, ସେହି ନ୍ୟାୟବିଗର
୍ଭ
ପରମେ�ରଙ୍କର ନ୍ୟାୟବିଗର
୍ଭ ହେବ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ କ୍ଷମା ଦେବ, ସେହି କ୍ଷମା
ପରମେ�ରଙ୍କର କ୍ଷମା ହେବ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃ ଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, “ସେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି କାହାକୁ
ନ କହିବା ପାଇଁ।”132
4.17 ନିଜ ମୃ ତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକ୍ତି
ସେ ସମୟରୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚି ତ ଭାବରେ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଯିବେ। ସେଠାରେ ଯିହୂଦୀ ନେତା, ପ୍ରମୁଖ ଯାଜକ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ �ାରା ସେ ଅନେକ ଯାତନା
ପାଇବେ ଓ ବଧକରି ଦିଆଯିବେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ତୃ ତୀୟ ଦିନ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ।
ତା’ପରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ପାଖକୁ ଏକୁ ଟଆ
ି ଡାକି ନେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସମାଲ�ୋଚନା
କରି କହିଲେ, “ହେ ପ୍ରଭୁ! ପରମେ�ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ
ଘଟଣା ନ ଘଟୁ।”
ଯୀଶୁ ବୁ ଲିପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଶୟତାନ! ମ�ୋ’ ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲିଯାଅ। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ପାଇଁ
ଗ�ୋଟିଏ ବିଘ୍ନ। ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଖାତିରି କରୁ ନାହଁ। ଲ�ୋକମାନେ ଯାହାକୁ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ
ବ�ୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବୁ ଛ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯଦି କେହି ଲ�ୋକ ମ�ୋର ଅନୁ ସରଣ
କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତେବେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଉ। ସେ ଲ�ୋକକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା
ଯାତନାର କ୍ରୁ ଶ ବହନ କରୁ, ତା’ପରେ ସେ ମ�ୋର ଅନୁ ସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ
ତା’ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିବ, ସେ ଏହାକୁ ହରେଇ ବସିବ। ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଜୀବନ
ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ଜଣେ ଲ�ୋକ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ହରେଇ
ସାରା ସଂସାର ପାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ତାହାର କି ଲାଭ ହେବ? ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଥରେ ହରେଇ
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ପୁଣି ଥରେ କିଣିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର

ନିଜର ପିତାଙ୍କ ମହିମା ସହିତ ତାହାଙ୍କର �ର୍ଗଦୂ ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସିବେ। ସେ ସମୟରେ
ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକକୁ ତା’ର କର୍ମ ଅନୁ ସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି
ଏଠାରେ କେତେକ ଲ�ୋକ ଠିଆ ହ�ୋଇଛନ୍,ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ
ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବେ।”33
4.18 ମ�ୋଶା ଓ ଏଲି ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ
ଏ କଥା କହିବାର ପ୍ରାୟ ଆଠ ଦିନ ପରେ ସେ ପିତର, ଯ�ୋହନ ଓ ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗ�ୋଟିଏ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ
ମୁହଁର ଚେହେରା ବଦଳିଗଲା। ତାହାଙ୍କ ପିନ୍ଧାଲୁ ଗା ଚକ୍ଚକ୍ ଧଳା ହୋଇଗଲା। ତା’ପରେ ସେଠାରେ
ଦୁ ଇଜଣ ପୁରୁଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମ�ୋଶା ଓ ଏଲି ୟ ଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଝଲକୁ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯିରୁଶାଲମରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା
ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଶ�ୋଇ
ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ
ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ: ମ�ୋଶା ଓ ଏଲିୟ ଯିବାକୁ ବାହାରିବା
ସମୟରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଗୁରୁ, ଭଲ ହେଲା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଅଛୁ ।
ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ତିନ�ୋଟି ତମ୍ବୁ ଟାଣି ଦେବୁ । ଗ�ୋଟିଏ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ମ�ୋଶାଙ୍କ
ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଏଲିୟଙ୍କ ପାଇଁ।” (ପିତର ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିଲେ ଯେ, ସେ କ’ଣ କହୁ ଛନ୍ତି।)134
ପିତର ଏ କଥା କହୁ ଥିବା ବେଳେ ଗ�ୋଟିଏ ଉ�ଳ ମେଘଖଣ୍ଡ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା।
ମେଘମଧ୍ୟରୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, “ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମ�ୋର ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ। ତାହାଙ୍କ
ଉପରେ ମୁଁ ବହୁ ତ ସନ୍ତୁ ଷ୍ଟ। ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ କଥା ମାନ।”
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଭୂଇଁ
ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁ ଇଦେଲେ
ଁ
। ଯୀଶୁ କହିଲେ,
“ଠିଆ ହୁ ଅ। ଭୟ କର ନାହିଁ।” ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପରକୁ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ , ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ
କାହାରିକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ।
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ଯୀଶୁ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପର୍ବତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ,
“ପର୍ବତ ଉପରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯାହାସବୁ ଦେଖିଲ, ତାହା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁରୁ
ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ତା’ପରେ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହାସବୁ ଦେଖିଛ, ତାହା ଲ�ୋକଙ୍କ
ଆଗରେ କହିପାର।”
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତେବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି କହୁ ଛନ୍ତି ଯେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ
ପ୍ରଥମେ ଏଲିୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ସେମାନେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲିୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ
ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହି ଦେଉଛି ଯେ, ଏଲିୟ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଲ�ୋକମାନେ
ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲ�ୋକମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର
କଲେ। ସେହିଭଳି ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଯାତନା ଭ�ୋଗ କରିବେ।”
ତା’ପରେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁ ଝି ପାରିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ
ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃ ତରେ ଏଲିୟ।135
4.19 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳରୁ ବାଳକ ମୁକ୍ତ
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁ ବ ଓ ଯ�ୋହନ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ
ଯେ, ଅନେକ ଲ�ୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍।ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ
କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ �ାଗତ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦ�ୌଡ଼ିଗଲେ।
ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲ?”
ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲ�ୋକ ଉତ୍ତର ଦେଲୋ, “ହେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ମ�ୋ’ ପୁଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆଣିଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାଟିଏ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ କଥା କହିବାକୁ ଦେଉ ନାହିଁ। ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା
ପୁଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ପୁଅକୁ ତଳେ କଗ୍ଭଡ଼ି ଦେଉଛି। ପୁଅ ମୁହଁରୁ
ଫେଣ ବାହାରୁଛି ଓ ସେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଛି ଓ ଶୁଖିଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି
ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରି ପାରିଲେ
ନାହିଁ।”
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ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ବି�ାସ କରୁ ନାହଁ? କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ

ସହିତ ଥିବି? କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ସହୁ ଥିବି? ସେହି ପିଲାକୁ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ନେଇ
ଆସ।”
ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପିଲାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ
ପିଲାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେହି ପିଲା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗଡ଼ିଗଲା। ତା’ ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରିଲା।
ଯୀଶୁ ପିଲାର ବାପାକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “କେତେ ଦିନ ହେଲା ପିଲାର ଏମିତ ି ହେଉଛି?”
ତା’ର ବାପା କହିଲେ, “ପିଲାଟିଦନ
ି ରୁ ଏମିତ ି ହେଉଛି। ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଅନେକ ଥର
ପାଣିକୁ ଓ ଅନେକ ଥର ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଫି ଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ତା’ ପାଇଁ କିଛ ି କରି ପାରନ୍ତି,
ତେବେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ କହିଲ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ପାରିବ ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ।’ ବି�ାସୀ
ଲ�ୋକପାଇଁ ସବୁ କଛ
ି ି ସମ୍ଭବ।”
ପିଲାଟିର ବାପା ଉଚ୍ଚ�ର କରି କହିଲା, “ମୁଁ ବି�ାସ କରୁଛି। ମ�ୋତେ ଅଧିକ ବି�ାସ କରିବା
ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।”
ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲ�ୋକେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, “ହେ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା, ତୁ ପିଲାଟିକୁ ମୂକ ଓ ବଧିର କରି
ଦେଇଛୁ । ମୁଁ ତ�ୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି, ପିଲାର ଦେହ ଭିତରୁ ବାହାରିଯା। ଏହାର ଦେହରେ ପୁଣି ଆଉ
କେବେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ନାହିଁ।”
ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ପିଲାକୁ ଥରାଇ ତଳେ ପକାଇ ଦେଲା। ପୁଣି ଥରେ ପିଲାକୁ
ତଳେ କଗ୍ଭଡ଼ି ଦେଇ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା ତା’ ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏହି ପିଲା ମରିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଗଲା।
ଅନେକ ଲ�ୋକ କହିଲେ, “ସେ ମରି ଯାଇଛି।” କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପିଲାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଉଠାଇ ଠିଆ
କରାଇଲେ। ସେହି ପିଲା ଠିଆ ହେଲା।
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ
ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ କାହିଁକି ବାହାର କରି ପାରିଲୁନି?”
ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଏହି ପ୍ରକାରର ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ
ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।”136
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4.20 ନିଜ ମୃ ତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକ୍ତି
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ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗାଲିଲୀ ଦେଇ
ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଲ�ୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ବ�ୋଲି ଯୀଶୁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିଲେ।
କାରଣ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକୁ ଟଆ
ି ଅଲଗା ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ
କହିଲେ, “ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମନୁ ଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ
କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ତିନ ି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ।” ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି କଥା
କହିବାର ଅର୍ଥ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁ ଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ପଗ୍ଭରି ବୁ ଝବ
ି ାକୁ
ଭୟ କଲେ।137
4.21 କର ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶ
ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଫର୍ନାହୂ ମକୁ ଗଲେ। କଫର୍ନାହୂ ମରେ କେତେକ ଲ�ୋକ ପିତରଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରର କରଆଦାୟ କରନ୍,ତି ସେମାନେ ସେହି ଲ�ୋକ ଥିଲେ।
ସେମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭର ଗୁରୁ ମନ୍ଦିରର ‘ଦୁ ଇ-ଡ୍ରକ୍ମା’ କର ଦିଅନ୍ତି କି?”
ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ, ସେ ଦିଅନ୍ତି।”
ପିତର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ। ପିତର କିଛ ି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ
କହିଲେ, “ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କରଆଦାୟ କରିଥା’ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
କେଉଁମାନେ ସେହି କର ଦିଅନ୍ତି? ଏମାନେ କ’ଣ ରାଜାଙ୍କ ନିଜ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନସନ୍ତତି? ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଭାବୁ ଛ?”
ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ରାଜାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କଠାରୁ କରଆଦାୟ
କରନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତା’ର ଅର୍ଥ ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ଏହି କରଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ କ୍ରୋଧିତ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଦିଅ:
ହ୍ରଦକୁ ଯାଅ। ତୁ ମ୍ଭର ମାଛ ଧର। ତୁ ମ୍ଭେ ଧରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମାଛଟି ଆଣ, ତା’ର ପାଟି ଖ�ୋଲ। ତା
ପାଟିରୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଗ୍ଭର�ୋଟି ର�ୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପାଇବ। ସେ ମୁଦ୍ରାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଆଣି ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଓ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ
ଟିକସ ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ।”138
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4.22 ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ?

ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “�ର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଠାରୁ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ?”
ଯୀଶୁ ଗ�ୋଟିଏ ଛ�ୋଟ ପିଲାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ପିଲାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ
କରାଇଲେ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ କର। ହୃ ଦୟ
ଭିତରେ ଗ�ୋଟିଏ ଛ�ୋଟ ପିଲାଭଳି ହୋଇଯାଅ। ଏ କଥା ନ କଲେ ତୁ ମ୍ଭେ �ର୍ଗରାଜ୍ୟରେ କଦାପି
ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ନିଜକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଛ�ୋଟ ପିଲା ଭଳି ନମ୍ର କରିଥାଏ, ସେହି
ଲ�ୋକ �ର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
“ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ ନାମରେ ଏହିଭଳି ଗ�ୋଟିଏ ଛ�ୋଟ ପିଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମ�ୋତେ
ଗ୍ରହଣ କରେ।” 139
ଯ�ୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ଗୁରୁ, ତୁ ମ୍ଭ ନାମ ନେଇ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦେହରୁ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ
ବାହାର କରୁଥିବା ଜଣେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଲୁ । ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ମନା କରିଲୁ, କାରଣ
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରର ଲ�ୋକ ନୁ ହେଁ।”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତାକୁ ମନାକର ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ ନାମ ନେଇ ଶକ୍ତିର
କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ସେ ମ�ୋ’ ନାମରେ ଆଉ ଖରାପ କଥା କହି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଆମ୍ଭର
ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଆମ୍ଭର ସପକ୍ଷର ଲ�ୋକ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ।ି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲ�ୋକ ବ�ୋଲି ଯଦି କେହି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗିନାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଏ, ତେବେ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ
ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳବ
ି ।140
4.23 ପରମପିତା ତା’ଙ୍କ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନଯ�ୋଗୀ
“କିନ୍ତୁ ମ�ୋ’ଠାରେ ବି�ାସ ରଖିଥିବା ଏହି ନମ୍ର ଛ�ୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ପାପ ପଥରେ
ଯଦି କେହି ଟାଣିନଏ
ି , ତାହାହେଲେ ସେହି ଲ�ୋକର ବେକରେ ଗ�ୋଟିଏ ଚକି ପଥର ବାନ୍ଧି ଗଭୀର
ସମୁଦ୍ରରେ ତାକୁ ବୁ ଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପାପ କରୁଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁ ଃଖ
ଅନୁ ଭବ କରୁଛି। ଏସବୁ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର କାରଣ
ହୁ ଏ, ତାହା ପାଇଁ ଏହା ବହୁ ତ ଖରାପ ହେବ।
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“ଯଦି ତୁ ମ୍ଭର ହାତ କିମବା୍ ପାଦ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ପାପର କାରଣ ହୁ ଏ, ତେବେ ତାକୁ କାଟି ଫି ଙ୍ଗି ଦିଅ। ଦୁ ଇ

ହାତ ଓ ଦୁ ଇ ଗ�ୋଡ଼ ଥାଇ ଚିରକାଳ ଜଳୁ ଥିବା ନର୍କର ନିଆରଁ େ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଫି ଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ
ହାତ କିମ୍ବା ଗ�ୋଡ଼ ନ ଥାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭର
ଆଖିଟିଏ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ପାପର କାରଣ ହୁ ଏ, ତେବେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଫି ଙ୍ଗି ଦିଅ। ତୁ ମ୍ଭର ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଆଖି
ଥାଇ ତୁ ମ୍ଭକୁ ନର୍କର ନିଆଁରେ ଫି ଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଗ�ୋଟିଏ ଆଖି ଥାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ
କରିବା ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ।
“ସାବଧାନ ଏହି ଛ�ୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ତୁ ଚ୍ଛ ମନେ କର ନାହିଁ। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ
�ର୍ଗରେ ଦୂ ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଦୂ ତମାନେ �ର୍ଗରେ ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା
ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି।
“ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକର ଶହେଟି ମେଷ ଥା’ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗ�ୋଟିଏ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ସେହି
ଲ�ୋକଟି ତା’ର ବାକି ଅନେ�ତ ମେଷଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ହଜିଯାଇଥିବା ମେଷକୁ
ଖ�ୋଜିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି? ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଭାବ? ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ।ି ଯଦି ସେ ମେଷଟି ଖ�ୋଜି
ପାଇଯାଏ ତେବେ ନ ହଜିଥିବା ଅନେ�ତ ମେଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମିଳଯ
ି ାଇଥିବା ମେଷ ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ
ଖୁସୀ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତା ଏହିଭଳି ଛ�ୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ହଜିଯାଉ ବ�ୋଲି ଗ୍ଭହାନ୍ତି ନାହିଁ।141
4.24 ଭୁଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
“ତୁ ମ୍ଭର କେହି ଭାଇ ଯଦି ତୁ ମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କାମ କରେ, ତେବେ ସେ ଏକାକୀ ଥିବା ବେଳେ ତା’
ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା’ର ଭୁଲ ବିଷୟରେ କୁ ହ। ଯଦି ସେ ତୁ ମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ତାକୁ ପୁଣି
ଥରେ ତୁ ମ୍ଭର ଭାଇ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି ସେ ଲ�ୋକ କିଛ ି ଶୁଣିବାକୁ ମନା କରିଦଏ
ି
ତେବେ ଜଣେ ବା ଦୁ ଇଜଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ତା’ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତେବେ ଯାହାକିଛ ି
କୁ ହାଯାଇଛି, ଦୁ ଇ ବା ତିନ ି ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ �ାରା ତାହା ସମର୍ଥିତ ହେବ। ଯଦି ସେ ଲ�ୋକ ସେମାନଙ୍କ
କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମନା କରିଦଏ
ି , ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁ ହ। ଯଦି ସେ ଲ�ୋକ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ନ
ଶୁଣେ, ତେବେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ବି�ାସ କରୁ ନ ଥିବା ଲ�ୋକ କିମବା୍ ଜଣେ କରଆଦାୟକାରୀକୁ ଯେଭଳି
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କର।
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“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ ି ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହାସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ ତାହା ପରମେ�ରଙ୍କ

�ାରା ବନ୍ଦ ହେବ। ତୁ ମ୍ଭେ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ଦେବ, ସେହି
କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ପରମେ�ରଙ୍କ କ୍ଷମା ହେବ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପୁଣି କହୁ ଛ ି ଯେ, ଏ ଜଗତରେ ଯଦି ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରୁ
କେହି ଦୁ ଇଜଣ ଏକମତ ହୋଇ �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କୁ କିଛ ି ମାଗିବେ, ତେବେ
ସେ ତାହା ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଏ କଥା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ, ମ�ୋ’ ନାମରେ
ବି�ାସ କରୁଥିବା ଦୁ ଇତିନ ି ଜଣ ଲ�ୋକ ଏକାଠି ହୁ ଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି।”142
4.25 କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଏକ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ତା’ପରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ପ୍ରଭୁ, ମ�ୋ’ ଭାଇ ଯଦି ମ�ୋ’ ନିକଟରେ
ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେବି? ମୁଁ କ’ଣ ତାକୁ
ସାତଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେବି?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚି ତ ରୂପରେ ସାତଥରଠାରୁ ଅଧିକ ଥର କ୍ଷମା କରିବା
ଉଚିତ। ଏପରିକି ଯଦି ସେ ସାତଗୁଣ ସତୁ ରି ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରେ, ତେବେ
ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭେ କ୍ଷମାଦେବା ଜାରି ରଖ।
“ନିଜ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଧାର ଥିବା ଟଙ୍କାପଇସାର ଆଦାୟ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ଜଣେ
ରାଜାଙ୍କ ସହିତ �ର୍ଗରାଜ୍ୟର ତୁ ଳନା କରା ଯାଇପାରେ। ରାଜା ତାହାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ
କରିଦେଲେ। ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଗ୍ଭକର ଉପରେ ଦଶ ହଜାର ର�ୌପ୍ୟମୁଦ୍ରା ବାକି ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଋଣ
ପରିଶ�ୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭକର ପାଖରେ କିଛ ି ହେଲେ ନ ଥିଲା। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ,
ଗ୍ଭକରର ସବୁ ଜିନଷ
ି ଏପରିକି ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଋଣ ପରିଶ�ୋଧ କରାଯିବ।
“ଗ୍ଭକରଟି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିପଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ‘ଆପଣ ମ�ୋ’ ପାଇଁ
ଧ�ୈର୍ୟ୍ଯ ବାନ ହୁ ଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶ�ୋଧ କରିଦେବି।’ ମାଲିକ ଏହା ଶୁଣି ଗ୍ଭକରଟି
ପାଇଁ ଦୁ ଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗ୍ଭକରର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ।
“ଗ୍ଭକର ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ତା’ର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀ ଗ୍ଭକରକୁ ଦେଖିଲା। ସେ
ଜଣକ ତା’ଠାରୁ ଶହେ ମୁଦ୍ରା ଋଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗ୍ଭକର �ିତୀୟ ଗ୍ଭକରର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧରି କହିଲା,
‘ମ�ୋ’ଠାରୁ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଇଛୁ , ତାହାକୁ ଶୁଝଦେ
ି ।’
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“ତା’ପରେ �ିତୀୟ ଗ୍ଭକର ତା’ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ପ୍ରାରନ
୍ଥ ା କଲା, ‘ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଧ�ୈର୍ୟ୍ଯ ଧର।
ମୁଁ ଯାହା ନେଇଛି ସବୁ ତକ ଶୁଝଦେ
ି ବି।’

“କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଭକର ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ମନାକଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ସେ ବିଗ୍ଭରପତିଙ୍କ
ନିକଟକୁ ଯାଇ �ିତୀୟ ଗ୍ଭକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଲା। �ିତୀୟ ଗ୍ଭକରକୁ କାରାଗାରକୁ
ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଋଣ ପରିଶ�ୋଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କାରାଗାରରେ ରହିବାକୁ ପଡଲ
଼ି ା।
ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକରମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ, ଓ ବଡ଼ ଦୁ ଃଖିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଯାହାସବୁ
ଘଟିଥିଲା, ସେ ସବୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲେ।
“ତା’ପରେ ମାଲିକ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଭକରକୁ ଡାକି କହିଲେ, ‘ରେ ଦୁ ଷ୍ଟ ଗ୍ଭକର! ତୁ ମ�ୋ’ଠାରୁ ବହୁ ତ ଅଧିକ
ଧନ ଋଣ କରିଥିଲୁ , କିନ୍ତୁ ତୁ ମ�ୋତେ ଦୟା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ଏଣୁ ତ�ୋର ସମସ୍ତ ଋଣ ମୁଁ ଛାଡ଼
କରିଦେଲି। ମୁଁ ତ�ୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଦୟା ଦେଖାଇଥିଲି, ତୁ କ’ଣ ତ�ୋର ସଙ୍ଗୀ ଗ୍ଭକରକୁ ସେହିଭଳି ଦୟା
ଦେଖାଇ ନ ଥା’ନ୍ତୁ ?’ ତା’ର ମାଲିକ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ଭକରକୁ କାରାଗାରରେ
ରଖିଲେ। ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶ�ୋଧ କରା ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭକରଟିକୁ କାରାଗାରରେ ରହିବାକୁ ହେଲା।
“ମ�ୋର �ର୍ଗୀୟ ପରମପିତା ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବେ, ଏହି ରାଜା ଗ୍ଭକରକୁ ଠିକ୍
ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ। ଅତଏବ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀକୁ ହୃ ଦୟରୁ କ୍ଷମା
ଦେବ। ନଚେତ ମ�ୋର �ର୍ଗୀୟ ପିତା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ।”143
4.26 ଯୀଶୁଙ୍କ ଯିରୁଶାଲମ ଗମନ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର (ଯିବା) ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ। ସଂସାର ତୁ ମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
ସଂସାର ମ�ୋତେ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ମୁଁ ଜଗତର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡକ
଼ି
ମନ୍ଦ ବ�ୋଲି କହେ। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପର୍ବକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବକୁ ଯିବ ି ନାହିଁ। ମ�ୋ’ ପାଇଁ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସି ନାହିଁ।” ଏ କଥା କହିବା ପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀରେ ରହିଗଲେ।
ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାନେ ପର୍ବକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଗଲାପରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଗ�ୋଚର ହେଲେ ନାହିଁ। ଯିହୂଦୀମାନେ ପର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ�ୋଜିଲେ। ସେମାନେ
ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ସେହି ଲ�ୋକଟି କାହିଁ?”
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ସେଠାରେ ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଗ�ୋପନରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ

ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। କେତେକ ଲ�ୋକ କହିଲେ, “ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲ�ୋକ।”
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁ ଥିଲେ, “ନା, ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି।” କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେହି ସାହସୀ ନ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ�ୋଲା ଖ�ୋଲି ଭାବରେ
କହିବ। ଲ�ୋକମାନେ ଯିହୂଦୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ।144
4.27 କୁ ଟୀରବାସପର୍ବ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
ପର୍ବ ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଯାଇ ଉପଦେଶ
ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯିହୂଦୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ଏ ଲ�ୋକ କେବେ
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ଏତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ କିପରି ଜାଣିଲା?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ତାହା ମ�ୋ’ ନିଜର ନୁ ହେଁ। ମ�ୋର
ଶିକ୍ଷାଗୁଡକ
଼ି ମ�ୋତେ ପଠାଇଥିବା ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛ।ି ପରମେ�ର ଯାହା ଗ୍ଭହାନ୍ତି ଯଦି
କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଅନୁ ଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମ�ୋର ଉପଦେଶ ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛ ି ନା
ନାହିଁ, ତାହା ସେ ଜାଣି ପାରିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ପାରିବ ଯେ ଏ ଉପଦେଶ ମ�ୋ’ ନିଜର ନୁ ହେଁ।
ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଗ୍ଭର କରେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଗ୍ଭହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ
ନିଜ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଗ୍ଭହେ,ଁ ସେ ସତ୍ୟ କହେ। ତା’ ପାଖରେ କିଛ ି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ
ଯେ ମ�ୋଶା ତୁ ମ୍ଭକୁ ନିୟମ (ବ୍ୟବସ୍ଥା) ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେ ନିୟମ ମାନୁ
ନାହଁ। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ କାହିଁକି ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ?”
ଲ�ୋକମାନେ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରେ ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁ ମ୍ଭକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି।
ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହୁ ଁ।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ଗ�ୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ହୋଇଥିଲ। ମ�ୋଶା ତୁ ମ୍ଭକୁ ସୁନ୍ନତ ବିଧି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଦେଲେ, (କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃ ତରେ
ମ�ୋଶା ତୁ ମ୍ଭକୁ ସୁନ୍ନତ ବିଷୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହାତ ମ�ୋଶାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ
ଆସିଛ)ି । ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ ଗ�ୋଟିଏ ବାଳକକୁ ସୁନ୍ନତ କରିଥାଅ।
ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, କ�ୌଣସି ଲ�ୋକକୁ ମ�ୋଶାଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମବାର

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 108

10/20/2015 10:51:29 AM

ଅତ୍ୟଧିକ ତାଡ଼ନାର 

109

ଦିନ ସୁନ୍ନତ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ କ�ୌଣସି ଲ�ୋକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହକୁ

ସୁସ୍ଥ କଲି ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? କ�ୌଣସି ବିଷୟର ବାହ୍ୟରୂପ ଦେଖି ବିଗର
୍ଭ କର ନାହିଁ।
ପ୍ରକୃ ତରେ ଯାହା ଠିକ୍, ତଦନୁ ଯାୟୀ ବିଗର
୍ଭ କର।”145
4.28 ଯୀଶୁ-ଯେ-ମଶୀହ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନତାଙ୍କ ଆଲ�ୋଡ଼ନ
ଯିରୁଶାଲମରେ ବାସ କରୁଥିବା କେତେକ ଲ�ୋକ କହିଲେ, “ଏହି ଲ�ୋକକୁ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛି, ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣୁଛନ୍।ତି କ�ୌଣସି
ଲ�ୋକ ତାହାର ପ୍ରଗ୍ଭର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ। ବ�ୋଧହୁ ଏ ନେତାମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ
ଯେ, ସେ ପ୍ରକୃ ତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ।ି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃ ତ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ କେହି ତାହାଙ୍କର ଆସିବା ସ୍ଥାନ ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଉପଦେଶ ଦେଉ ଦେଉ ଉଚ୍ଚ �ରରେ କହିଲେ, “ହଁ, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଜାଣ ଓ
ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମ�ୋର ନିଜ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆସି ନାହିଁ। ମୁଁ
ସତ୍ୟ ପରମେ�ରଙ୍କ �ାରା ପଠାଯାଇଛି। ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ି ଓ ମୁଁ
ତାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛ।ି ସେ ସ�ୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିବା ବେଳେ ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି
ତାହାଙ୍କୁ ଛୁ ଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ ହୋଇ ନ
ଥିଲା। ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି�ାସ କଲେ। ଲ�ୋକମାନେ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ
ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏହା ଅପେକ୍ଷା
କ’ଣ ଅଧିକ କରିବେ? ନା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ।”
ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କଥାମାନ କହୁ ଥିବାର ଫାରୂଶୀମାନେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ
ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାନେ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର କେତେକ ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କୁ
ପଠାଇଲେ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବ।ି ମ�ୋତେ ଯିଏ
ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବ।ି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ଖ�ୋଜିବ, କିନ୍ତୁ ମ�ୋତେ ପାଇବ
ନାହିଁ। ଆଉ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବି, ସେଠାକୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ପରସ୍ପର କୁ ହାକୁ ହ ି ହେଲେ, “ଏ ଲ�ୋକ ଏପରି କେଉଁଠାକୁ ଯିବ ଯେ, ଆମ୍ଭେ
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ତାହାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେ କ’ଣ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ଗୁଡକ
଼ି ୁ ଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭ ଲ�ୋକମାନେ
ରୁହନ୍ତି? ସେ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କି? ଏହି ଲ�ୋକ କହୁ ଛ,ି ‘ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ
ଖ�ୋଜିବ, କିନ୍ତୁ ମ�ୋତେ ପାଇବ ନାହିଁ।” ସେ ପୁଣି କହୁ ଛ,ି ‘ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିବ,ି ତୁ ମ୍ଭେ ଆସି ପାରିବ
ନାହିଁ।’ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?”
ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନ ଆସିଲା। ସେହି ପ୍ରଧାନ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହ�ୋଇ ଉଚ୍ଚ �ରରେ
କହିଲେ, “ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ତୃ ଷାର୍ତ୍ତ, ତେବେ ସେ ମ�ୋ’ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନକରୁ। ଯଦି
କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ଠାରେ ବି�ାସ କରେ ତେବେ ତା’ର ହୃ ଦୟରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ
ହେବ। ଏହି କଥା ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି।” ଯୀଶୁ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁ ଥିଲେ।
ଯୀଶୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭ�ୋଗ କରି ନ ଥିବାରୁ ଓ ସେ ମହିମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ, ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି�ାସ କରିବେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବେ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି କଥା ଲ�ୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ। କେତେକ ଲ�ୋକ କହିଲେ, “ଏହି ଲ�ୋକ ପ୍ରକୃ ତରେ
ସେହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା।”
ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।”
ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ଗାଲିଲୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁ ହେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ
ପରିବାରରୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁ ହେ ଯେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳ ବେଥଲିହମ
ି ନଗରରୁ
ଆସିବେ।” ତେଣୁ ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଲେ। ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ । କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଏହା କରିବାକୁ
ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ।146
4.29 କେତେକ ଯିହୂଦୀ ନେତାଙ୍କ ଅବି�ାସ
ମନ୍ଦିରର ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯାଜକମାନେ ଓ
ଫାରୂଶୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଲ ନାହିଁ?”
ମନ୍ଦିରର ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ସେ ଯାହା କହୁ ଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାଠାରୁ
ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ।”
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ଫାରୂଶୀମାନେ କହିଲେ, “ତାହାହେଲେ ଯୀଶୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ�ୋକା ବନେଇଛନ୍ତି। କ�ୌଣସି
ନେତା କ’ଣ ତାକୁ ବି�ାସ କରିଛନ୍ତି? ନା। ଆମ୍ଭ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ତାହାଙ୍କୁ କେହି ବି�ାସ

କରିଛନ୍ତି? ନା। ଏହି ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କିଛ ି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ
ଶାପଗ୍ରସ୍ତ।”
କିନ୍ତୁ ସେହି ଦଳରେ ନୀକଦୀମ ଥିଲେ। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ।
ସେ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥା ଯେକ�ୌଣସି ଲ�ୋକର କଥା ପ୍ରଥମେ ନ ଶୁଣି ବିଗର
୍ଭ କରିବ ନାହିଁ। ସେ
କ’ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣି ତାହାଙ୍କର ବିଗର
୍ଭ କରି ପାରିବା ନାହିଁ।”
ଯିହୂଦୀନେତାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ସେହି ଗାଲି ଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ?
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡକ
଼ି ୁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କର। ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣି ପାରିବ, କ�ୌଣସି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଗାଲିଲୀରୁ ଆସନ୍ତି
ନାହିଁ।’’147
4.30 ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟଭିଗର
୍ଭ ୀଣୀ
ତା’ପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ।
ଯୀଶୁ ଜୀତପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ତହିଁ ଆରଦିନ ଅତି ସକାଳୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସବୁ
ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବସି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ।
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକକୁ ସେଠାକୁ ଆଣିଲେ।
ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲକଟି ବ୍ୟଭିଗ୍ଭର କଲାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯିହୂଦୀମାନେ ତାହାକୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ଆଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଗୁରୁ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି
ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟଭିଗ୍ଭର କଲାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛ।ି ସେ ପୁରୁଷ ତା’ର �ାମୀ ନୁ ହେଁ।
ମ�ୋଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମ୍ଭେ ପଥର
ଫ�ୋପାଡ଼ି ମାରି ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ବ�ୋଲି ଆପଣ କହୁ ଛନ୍ତି?”
ଯିହୂଦୀୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର
ଭୁଲ ଧରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯ�ୋଗ ଆଣିପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଅଙ୍ଗୁ ଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂମି ଉପରେ କିଛ ି ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯିହୂଦୀ
ନେତାମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବିରତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରବ
ି ାରେ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହ�ୋଇ କହିଲେ,
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“ଏଠାରେ ଏଭଳି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କେବେ ପାପ କରି ନାହିଁ? ସେହିଭଳି ପାପ
ନ କରିଥିବା ଲ�ୋକ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକକୁ ପ୍ରଥମେ ପଥର ଫି ଙ୍ଗୁ ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଆଣ୍ଠେଇ ଭୂଇଁରେ
ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଗ୍ଭଲି ଗଲେ।
ଆଗେ ବୟସ୍କ ଲ�ୋକେ ଓ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଓ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି
ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ଯୀଶୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ତାହାକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ସେମାନେ କୁ ଆଡ଼େ ଗଲେ? କ’ଣ
କେହି ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବ�ୋଲି ବିଗର
୍ଭ କଲେ ନାହିଁ।”
ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ନା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମ�ୋତେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବ�ୋଲି
ବିଗର
୍ଭ କଲେ ନାହିଁ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତେଣୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବ�ୋଲି ବିଗ୍ଭର କରୁ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆଉ ପାପ କରିବ ନାହିଁ।”148
4.31 ଯୀଶୁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତିଃ
ପରେ, ଯୀଶୁ ପୁଣି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଜଗତର ଆଲ�ୋକ, ମ�ୋତେ
ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଅନୁ ସରଣ କରେ, ସେ କେବେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗ୍ଭଲିବ ନାହିଁ। ସେ ଲ�ୋକ ଜୀବନ
ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆଲ�ୋକ ପାଇବ।”
କିନ୍ତୁ ଫାରୂଶୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭ ନିଜ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛ,
ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ କେବଳ ଏସବୁ କଥା ସତ୍ୟ ବ�ୋଲି କହୁ ଛ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭର ଏସବୁ କଥା
ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ, ମୁଁ ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ ଏସବୁ କଥା କହୁ ଛ,ି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଛ,ି
ଲ�ୋକେ ବି�ାସ କରି ପାରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ି ଓ ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ
ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁ ହେ।ଁ ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣି ନାହଁ, ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ି ଓ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି।
ପୃଥିବୀର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବିଗ୍ଭର କଲା ଭଳି ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର ବିଗ୍ଭର କରୁଛ। ମୁଁ କାହାର ବିଗ୍ଭର କରୁ
ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବିଗର
୍ଭ କରେ, ତେବେ ମ�ୋ’ ବିଗର
୍ଭ ଠିକ୍ ହୁ ଅନ୍ତା। କାରଣ ମୁଁ ଏକୁ ଟଆ
ି ନୁ ହେଁ,
ମ�ୋ’ ସହିତ ମ�ୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପରମପିତା ଅଛନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ହେ ଯେ, କ�ୌଣସି
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ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଦୁ ଇଜଣ ସାକ୍ଷୀ ସମାନ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ
କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ମ�ୋ’ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଓ ମ�ୋତେ ପଠାଇଥିବା ପରମପିତା
ମ�ୋର ଆଉ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ।”
ଲ�ୋକମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭର ପିତା କାହାନ୍ତି?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଜାଣି ନାହଁ ଓ ମ�ୋ’ ପରମପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ମ�ୋତେ ଜାଣିଥା’ନ୍ତ, ତେବେ ମ�ୋ’ ପରମପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥା’ନ୍ତ।” ଯୀଶୁ ଏସବୁ କଥା

ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉପଦେଶ ଦେଲାବେଳେ କହିଲେ। ଦାନ ପାତ୍ରରେ ଦାନ ପକାଉଥିବା ସ୍ଥାନ
ନିକଟରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ଲ�ୋକ ତାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଚିତ
ସମୟ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନ ଥିଲା।
ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଯିବ।ି ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଖ�ୋଜିବ।
କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜ ପାପ ସହିତ ମରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ମ୍ଭେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।”
ତେଣୁ ଯିହୂଦୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଯୀଶୁ କ’ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ କ’ଣ
ସେ କହିଲେ ଯେ, ‘ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେଠାକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ?’”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ସୃଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଊ�ରୁ
ଆସିଛ।ି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀର ଲ�ୋକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଲ�ୋକ ନୁ ହେଁ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହିଥିଲି ଯେ
ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭ ପାପଗୁଡକ
଼ି ପାଇଁ ମରିବ। ମୁଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁ ମ୍ଭେ ଏହା ବି�ାସ ନ କଲେ ତୁ ମ୍ଭ ନିଜ
ପାପଗୁଡକ
଼ି ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେ ମରିବ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କିଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁ ହ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କହିଆସିଛ,ି ମୁଁ ସେହି। ମ�ୋର ତୁ ମ୍ଭ
ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛ ି କହିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭର ବିଗ୍ଭର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମ�ୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା
ମ�ୋତେ ଯାହା କହି ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା କହୁ ଛ ି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁ ଥିଲେ, ଏ କଥା ଲ�ୋକମାନେ ବୁ ଝି ନ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ପରମପିତାଙ୍କ
ବିଷୟରେ କହୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଊ�କୁ (ବଧ
କରିବାକୁ ) ଉଠାଇବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ତୁ ମ୍ଭେ ବୁ ଝି ପାରିବ। ମୁଁ ନିଜେ
ଯାହା କରୁଛି, ଏସବୁ ମ�ୋ’ ନିଜ ଅଧିକାରରୁ କରୁ ନାହିଁ, ପରମପିତା ମ�ୋତେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି
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ସେହି କଥା ଯେ କେବଳ ମୁଁ କହୁ ଛ,ି ଏହା ତୁ ମ୍ଭେ ପରେ ଜାଣି ପାରିବ। ମ�ୋତେ ଯିଏ (ପରମେ�ର)

ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ମ�ୋ’ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସର୍ବଦା କରେ। ତେଣୁ ସେ
ମ�ୋତେ ଏକୁ ଟଆ
ି କରି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍।ତି ” ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲ�ୋକ
ବି�ାସ କଲେ।149
4.32 ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ବଂଶଯ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବି�ାସ କରୁଥିବା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ବେଳେ
ମାନି ଚଳିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର ପ୍ରକୃ ତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ତୁ ମ୍ଭେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ ଓ ସେହି ସତ୍ୟ
ତୁ ମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଂଶଧର। ଆମ୍ଭେ କେବେ ହେଲେ
କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇ ନାହୁ ଁ। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ କାହିଁକି କହୁ ଛ ଯେ ଆମ୍ଭେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ।ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ କରୁଥିବା ଲ�ୋକ ହେଉଛି ଜଣେ
କ୍ରୀତଦାସ। ପାପ ତା’ର ପ୍ରଭୁ। ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ଗ�ୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ଜଣେ ପୁତ୍ର ଗ�ୋଟିଏ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହୋଇ ସବୁ ବେଳେ ରୁହେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେହି ପୁତ୍ର ତୁ ମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତି
ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ପ୍ରକୃ ତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଂଶଧର। କିନ୍ତୁ
ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହଁ, ଯେହେତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହଁ
ନାହିଁ। ମ�ୋତେ ପରମପିତା ଯାହା ଦେଖାଇଛନ୍,ତି ତାହା ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ।ି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତୁ ମ୍ଭ
ପିତା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ କହିଲେ, “ଅବ୍ରହାମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ପ୍ରକୃ ତରେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅବ୍ରହାମ
କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିବ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ସତ୍ୟ କଥା କହୁ ଛ।ି କିନ୍ତୁ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଅବ୍ରହାମ କିନ୍ତୁ ସେହିପରି କିଛ ି କରି ନ
ଥିଲେ। ତୁ ମ୍ଭେ ସବୁ ତୁ ମ୍ଭର ନିଜ ପିତା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡକ
଼ି କରୁଛ।”
କିନ୍ତୁ ଯିହୂଦୀମାନେ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭେ ସେ ଭଳି ସନ୍ତାନ ନ�ୋହୁ ଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ
ପରିଚୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେ�ର ଆମ୍ଭର ପରମପିତା। ସେ ଆମ୍ଭର ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା।”150
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ଯୀଶୁ ସେହି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯଦି ପରମେ�ର ପ୍ରକୃ ତରେ ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତା, ତେବେ
ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛ ି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠାରେ
ଅଛି। ମୁଁ ମ�ୋ’ କ୍ଷମତା ଅନୁ ସାରେ ଆସି ନାହିଁ। ପରମେ�ର ମ�ୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ
ଯାହାସବୁ କହୁ ଛ,ି ତାହା ତୁ ମ୍ଭେ ବୁ ଝି ପାରୁ ନାହଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ଉପଦେଶ
ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁ ନାହଁ। ଶୟତାନ ହେଉଛି ତୁ ମ୍ଭର ପିତା। ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାର ଅଟ। ତୁ ମ୍ଭେ ତା’ର ଇଚ୍ଛା
ଅନୁ ସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଜଣେ ଖୁନ।ି ସେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧ। ତା’ ଭିତରେ
କ�ୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ ତା’ର �ଭାବରୁ ମିଛୁଆ। ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସେ ମିଥ୍ୟାର ଜନ୍ମଦାତା।
“ମୁଁ ସତ୍ୟ କହେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ବି�ାସ କରୁ ନାହଁ। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ
ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରି ପାରିବ ଯେ, ମୁଁ ପାପ ପାଇଁ ଦ�ୋଷୀ? ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହେ, ତେବେ ମ�ୋତେ
କାହିଁକି ବି�ାସ କରୁ ନାହଁ? ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ପରମେ�ରଙ୍କର, ସେ ପରମେ�ର ଯାହା କହନ୍ତି ଗ୍ରହଣ
କରେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହଁ, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କର ନୁ ହ।ଁ ”151
4.34 ଅବ୍ରାହାମ ଓ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକ୍ତି
ଯିହୂଦୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ ଛୁ, ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣେ ଶମିର�ୋଣୀୟ। ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରେ
ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତ ରହିଛ ି ଓ ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପାଗଳ କରି ଦେଇଛି। ଆମ୍ଭର ଏହି କଥା କ’ଣ ଠିକ୍ ନୁ ହେଁ କି?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମ�ୋ’ ଭିତରେ ଭୂତ ନାହିଁ। ମୁଁ ମ�ୋ’ ପରମପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ
ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ନାହଁ। ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜଣେ
ଅଛନ୍,ତି ଯିଏ ମ�ୋ’ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍।ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଗର
୍ଭ କର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି
ଯଦି କେହି ମ�ୋ’ ଉପଦେଶ ମାନେ, ତେବେ ସେ ଲ�ୋକ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲୁ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରେ ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତ
ଅଛି। ଏପରିକି ଅବ୍ରହାମ ମରିଥିଲେ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ କହୁ ଛ,
‘ମ�ୋ’ ଉପଦେଶ ମାନିବା ଲ�ୋକ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ।’ ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଭାବୁ ଛ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ପିତା
ଅବ୍ରହାମଙ୍କଠାରୁ ମହାନ? ଅବ୍ରହାମ ତ’ ମରିଗଲେ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ତୁ ମ୍ଭେ
ନିଜକୁ କିଏ ବ�ୋଲି ଭାବୁ ଛ?”
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ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମ୍ମାନର କିଛ ି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।

ମ�ୋତେ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍,ତି ସେ ମ�ୋର ପରିମପିତା। ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କହୁ ଛ, ସେ ତୁ ମ୍ଭର
ପରମେ�ର। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃ ତରେ ଜାଣି ନାହଁ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯେ,
ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ
ଜାଣେ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ସେଗୁଡକ
଼ି ପାଳନ କରେ। ମ�ୋର ଆଗମନ ଦେଖି ପାରିବେ ବ�ୋଲି
ଆଶାକରି ତୁ ମ୍ଭ ପିତା ଅବ୍ରହାମ ବହୁ ତ ଖୁସୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ଦିନଟି ଦେଖିଲେ ଓ ଖୁସୀ
ହେଲେ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “କ’ଣ ତୁ ମ୍ଭେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କୁ କଦାପି ଦେଖି ନାହଁ! ତୁ ମ୍ଭର ବୟସ
ତ ପଗ୍ଭଶ ବର୍ଷ ବି ନୁ ହେଁ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି।” ଯୀଶୁ
ଏ କଥା କହିବା ବେଳେ ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଥର ଉଠେଇଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଲୁ ଚି
ଗଲେ ଓ ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ବାହାରି ଗ୍ଭଲିଗଲେ।152
4.35 ଜନ୍ମାନ୍ଧର ସୁସ୍ଥତା
ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଲ�ୋକଟି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର
ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଗୁରୁ, ଏହି ଲ�ୋକଟି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ପାପ ହେତୁ
ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା? ଏହା ତା’ ନିଜର ପାପ ନା ତା’ ପିତାମାତାଙ୍କର?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଏହା ତା’ର ପାପ କି ତା’ ବାପା-ମାଙ୍କର ପାପ ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରି ନାହିଁ। ଏହି
ଲ�ୋକଟି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯେପରି ଏହି ଲ�ୋକକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କଲାବେଳେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ଆଗରେ ପରମେ�ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିବ। ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମ�ୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଅବିରତ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ରାତି ଆସୁଅଛି। ରାତିରେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି
ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଆଲ�ୋକ ଅଟେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲ�ୋକ
ଦେଉଥିବି।”
ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଭୂଇଁରେ ଛେପ ପକାଇ କାଦୁ ଅ କରି, ସେହି କାଦୁ ଅକୁ ନେଇ ସେ
ସେହି ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଲ�ୋକଟିର ଆଖିରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯାଅ, ଶିଲ�ୋହ
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ପ�ୋଖରୀରେ ଧ�ୋଇ ଦିଅ।” (ଶିଲ�ୋହ ପଦର ଅର୍ଥ “ପ୍ରେରିତ”) ତା’ପରେ ସେ ଅନ୍ଧ ଲ�ୋକଟି
ପ�ୋଖରୀରେ ଧ�ୋଇ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା।
କେତେକ ଲ�ୋକ ଏହି ଲ�ୋକଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭିକ ମାଗିବା ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ଲ�ୋକମାନେ ଓ
ଲ�ୋକଟିର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, “ଦେଖ, ଯିଏ ସବୁ ବେଳେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥାଏ
ଏ ଲ�ୋକଟି ସେହି ନୁ ହେଁ କି?”
କେତେକ କହିଲେ, “ହଁ, ଏ ସେହି ଲ�ୋକ।” କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନେ କହିଲେ, “ନାଁ, ଏ ସେହି
ଲ�ୋକ ନୁ ହେଁ। ଏ ଲ�ୋକଟି ତା’ରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି।”
ତେଣୁ ସେ ଲ�ୋକ ନିଜେ କହିଲା, “ମୁଁ ସେହି ଲ�ୋକ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା।”
ଲ�ୋକମାନେ ତାକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “କ’ଣ ହେଲା? ତୁ ମ୍ଭେ କିପରି ଦୃ ଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଇଲ?”
ସେ ଲ�ୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା “ଲ�ୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବ�ୋଲି କହନ୍,ତି ସେ ଛେପ �ାରା
ମାଟିକୁ କାଦୁ ଅ କରି ମ�ୋ’ ଆଖିରେ ବ�ୋଳି ଦେଲେ। ତା’ପରେ ସେ ମ�ୋତେ ଶିଲ�ୋହ ପ�ୋଖରୀରେ
ଧ�ୋଇ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତା’ପରେ ମୁଁ ସେହି ପ�ୋଖରୀରେ ଧ�ୋଇ ହେବା ପରେ ଦେଖି ପାରିଲି।”
ଲ�ୋକମାନେ ତାହାକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ସେ ଲ�ୋକ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି?”
ଲ�ୋକଟି କହିଲା, “ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ।”153
4.36 କେତେକ ଧର୍ମ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
ଏହା ପରେ ଲ�ୋକମାନେ ସେ ଲ�ୋକଟିକୁ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହି ଲ�ୋକଟି ପୂର୍ବରୁ
ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ଯୀଶୁ କାଦୁ ଅ କରିଥିଲେ ଓ ତା’ ଆଖି ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ
କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଫାରୂଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲ�ୋକକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି . “ତୁ ମ୍ଭେ କିପରି ଦୃ ଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଲ?”
ସେ କହିଲା, “ସେ ମ�ୋ’ ଆଖିରେ କାଦୁ ଅ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଧ�ୋଇବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖି
ପାରୁଛି।”
କେତେକ ଫାରୂଶୀମାନେ କହିଲେ, “ଏ ଲ�ୋକ ବିଶ୍ରାମବାରର ନିୟମ ମାନୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ
ପରମେ�ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ନାହିଁ।”
ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ଜଣେ ପାପୀ କେବେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।” ଏହା
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେଲା।
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ଯିହୂଦୀମାନେ ସେହି ଲ�ୋକକୁ ଆଉଥରେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଏହି ଲ�ୋକ (ଯୀଶୁ) ତୁ ମକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା

ଓ ତୁ ମେ ଦେଖି ପାରିଲ। ତୁ ମ୍ଭେ ତା’ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହୁ ଛ?”
ସେହି ଲ�ୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା।”
ଯି ହୂଦୀମାନେ ତଥାପି ତାହାର ସୁସ୍ଥ ହେବା ବିଷୟ ବି�ାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲ�ୋକର
ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମ�ୋଟେ ବି�ାସ କଲେ ନାହିଁ ଯେ, ସେ ଲ�ୋକଟି ଅନ୍ଧ
ଥିଲା ଓ ତାକୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛି। ଯିହୂଦୀମାନେ ତା’ର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଇଏ କ’ଣ ତୁ ମ୍ଭ
ପୁଅ? ତୁ ମ୍ଭେ କହୁ ଛ ଯେ, ସେ ଜନ୍ମଠାରୁ ଅନ୍ଧ, ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଦେଖି ପାରୁଛି?”
ପିତାମାତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଯେ ଇଏ ଆମ ପୁଅ ଓ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିନୁ, ସେ ଏବେ କିପରି ଦେଖି ପାରୁଛି? ତାକୁ କିଏ ତା’ର ଦୃ ଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦେଲା। ତାହା
ଆମ୍ଭେ ଜାଣି ନାହୁ ଁ। ତାକୁ ପଗ୍ଭର। ନିଜ କଥା ନିଜେ କହିବା ପାଇଁ ତା’ର ବୟସ ହେଲାଣି।” ଯିହୂଦୀ
ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତା’ର ପିତାମାତା ଏପରି କହିଲେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ଥିର କରି
ସାରିଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଶୀହ ବ�ୋଲି �ୀକାର କରିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ
ଦଣ୍ଡଦେବେ ଓ ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜଗୃହରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତା’ର ପିତାମାତା
କହିଲେ, “ତା’ର ଯଥେଷ୍ଟ ବୟସ ହୋଇଛି। ତାକୁ ପଗ୍ଭର।”
ତେଣୁ ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ ସେହି ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧଥିବା ଲ�ୋକକୁ ଆଉଥରେ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ।
ସେମାନେ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ସତ୍ୟ କହି ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଗ�ୌରବ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଯେ,
ଏହି ଲ�ୋକ (ଯୀଶୁ) ଜଣେ ପାପୀ।”
ଲ�ୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ସେ ପାପୀ କି ନୁ ହେଁ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦେଖି ପାରୁଛି।”
ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ସେ ତୁ ମକୁ କ’ଣ କଲା? ସେ ତୁ ମ ଆଖିକୁ କିପରି ଭଲ
କରିଦେଲା?”
ସେ ଲ�ୋକ କହିଲା, “ମୁଁ ସେ କଥା ତୁ ମକୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛ।ି କିନ୍ତୁ ତୁ ମେ ମ�ୋ’ କଥା ଶୁଣୁ
ନାହଁ। ତୁ ମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ? ତୁ ମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭହୁଁଛ?”
ଯିହୂଦୀନେତାମାନେ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ
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ସେହି ଲ�ୋକର ଶିଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମ�ୋଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ, ପରମେ�ର ମ�ୋଶାଙ୍କୁ କଥା
କହିଛନ୍ତି। କିଏ ଏ ଲ�ୋକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ,ି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସୁଦ୍ଧା ଜାଣି ନାହୁ ଁ।”
ଲ�ୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯୀଶୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣି

ନାହଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମ�ୋ’ ଆଖି ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ, ପରମେ�ର ପାପୀଙ୍କ
କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ପରମେ�ରଙ୍କ ଉପାସନା କରେ ଓ ତାହାଙ୍କ କଥା ପାଳନ
କରେ ପରମେ�ର ତା’ର କଥା ଶୁଣନ୍।ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କେବେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧର ଆଖି ଖ�ୋଲି
ପାରି ନ ଥିଲେ। ଏ ଲ�ୋକ ନିଶ୍ଚି ତ ରୂପରେ ପରମେ�ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛ,ି ନ ହେଲେ ସେ ଏଭଳି
କିଛ ି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରି ନ ଥା’ନ୍ତା।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା
ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ?” ଏହା କହି ସେମାନେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତଡ଼ି ଦେଲେ।154
4.37 ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧ ଅବସ୍ଥା
ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ, ଯିହୂଦୀନେତାମାନେ ସେ ଲ�ୋକକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେ
ଲ�ୋକକୁ ଖ�ୋଜି ପାଇଲେ। ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବି�ାସ କର?”
ସେ ଲ�ୋକଟି ପଗ୍ଭରଲ
ି ା, “ଗୁରୁ, ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ? ମ�ୋତେ କୁ ହନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ
ବି�ାସ କରିପାରେ।”
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଛ। ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯି ଏ କଥା
ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସେହି ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର।”
ସେ ଲ�ୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ହଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି�ାସ କରେ।” ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଁଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ
କଲା।
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛ,ି ଯେପରି ଏ ଜଗତ ବିଗର
୍ଭ ତ
ି ହେବ। ମୁଁ ଆସଛି ଯେପରି ଅନ୍ଧ
ଲ�ୋକମାନେ ଦେଖି ପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁ ଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେବେ।”
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେକ ଫାରୂଶୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏପରି କହିବା ଶୁଣିଲେ।
ସେମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “କ’ଣ? ତା’ ମାନେ ତୁ ମ୍ଭେ କହୁ ଛ ଯେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ?”
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ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ପ୍ରକୃ ତରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥା’ନ୍ତ, ତେବେ ଦ�ୋଷୀ ବିବେଚିତ ହୁ ଅନ୍ତ

ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ କହୁ ଛ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ଦେଖି ପାରୁଛ, ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଦ�ୋଷୀ।”155
4.38ମେଷପାଳକ ଓ ତା’ର ମେଷସବୁ
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ମେଷଶାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ,
ତେବେ ସେ �ାର ବାଟେ ଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଚଢ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ସେ
େଗ୍ଭର। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମେଷ େଗ୍ଭରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମେଷମାନଙ୍କର
ଯତ୍ନ ନିଏ, ସେ ଫାଟକ ଭିତର ଦେଇ ଯାଏ। ସେ ହିଁ ମେଷପାଳକ। ଫାଟକ ଜଗୁଆଳୀ ମେଷପାଳକ
ପାଇଁ ଫାଟକ ଖ�ୋଲେ। ମେଷମାନେ ମେଷପାଳକର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ମେଷପାଳକ ତା’ର ମେଷକୁ
ନାମଧରି ଡାକେ ଓ ବାହାରେ ଚରାଏ। ସେ ସବୁ ମେଷମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ
ଆଗେ ଗ୍ଭଲେ ଓ ମେଷମାନେ ତାହାର ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ମେଷମାନେ ତା’ର �ର ଜାଣନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ମେଷମାନେ ଅପରିଚତ
ି ଲ�ୋକର ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତା’ ପାଖରୁ ଦ�ୌଡ଼ି
ପଳାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଅପରିଚତ
ି ଲ�ୋକର �ର ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀର ଅର୍ଥ
ବୁ ଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଆଉଥରେ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ମୁଁ ହେଉଛି ମେଷମାନଙ୍କ ଫାଟକ।
ମ�ୋ’ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ େଗ୍ଭର ଓ ଡକାୟତ। ମେଷମାନେ
ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫାଟକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମ�ୋ’ (ଫାଟକ) ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ,
ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ସେହି ଲ�ୋକ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ଓ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବ। ତା’ର ଯାହା
ଦରକାର, ସେ ସବୁ ପାଇବ। ଜଣେ େଗ୍ଭର େଗ୍ଭର,ି ହତ୍ୟା ଓ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ
ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ।ି
“ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ମେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା’ର ଜୀବନ ଦିଏ। ମେଷ
ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲିଆକୁ ରଖାଯାଇଛି, ସେ ଲ�ୋକ ମେଷପାଳକଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମେଷଗୁଡକ
଼ି
ମୂଲିଆର ନୁ ହନ୍।ତି ତେଣୁ ସେ ଗଧିଆ ଆସିବା ଦେଖିଲେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଏକୁ ଟଆ
ି ଛାଡ଼ି ଦ�ୌଡ଼ି
ପଳାଏ। ତା’ପରେ ଗଧିଆ ମେଷମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କୁ ଦାମାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରି ଦିଏ।
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ସେ ଲ�ୋକଟି ଦ�ୌଡ଼ି ପଳାଏ, କାରଣ ସେ ମୂଲିଆ। ସେ ପ୍ରକୃ ତରେ ମେଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ
ନାହିଁ।

“ମୁଁ ମେଷପାଳକ ଯି ଏ କି ମେଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ। ମୁଁ ମ�ୋର ମେଷକୁ ଜାଣେ ଯେପରି,
ପରମପିତା ମ�ୋତେ ଜାଣନ୍।ତି ମୁଁ ଯେପରି ପରମପିତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେହିପରି ମ�ୋର ମେଷମାନେ
ମ�ୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ମେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଏ। ମ�ୋର ଅନ୍ୟ ମେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଏହି ପଲରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ।ି ସେମାନେ ମ�ୋର �ର ଶୁଣିବେ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ�ୋଟିଏ ପଲ ହେବ ଓ ସେ ପଲର ଜଣେ ମେଷପାଳକ ହେବେ। ପରମପିତା ମ�ୋତେ
ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ମ�ୋ’ ଜୀବନ ଦିଏ। ମୁଁ ଜୀବନ ଦିଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜୀବନ
ଲାଭ କରିପାରେ। ମ�ୋ’ଠାରୁ କେହି ମ�ୋ’ ଜୀବନ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ �େଚ୍ଛାରେ ମ�ୋ’ ଜୀବନ
ଦିଏ। ମ�ୋର ଜୀବନ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏବଂ ମ�ୋର ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ
ଅଧିକାର ରହିଛ।ି ଏହି କଥା ମ�ୋତେ ପରମପିତା କହିଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂନର୍ବାର ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ
ପାଇଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଯିହୂଦୀ କହିଲେ, “ଜଣେ ଭୂତ ତା’ ଭିତରକୁ ଆସିଛ ି ଓ ତାହାଙ୍କୁ
ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ଏ ଭଳି ଲ�ୋକର କଥା ଶୁଣି ଲାଭ ନାହିଁ।”
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯିହୂଦୀମାନେ କହିଲେ, “ନିଜ ଭିତରେ ଭୂତ ରହିଥିବା ଜଣେ ଲ�ୋକ ଏଭଳି କଥା
କହେ ନାହିଁ। ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତ କ’ଣ କେବେ ଅନ୍ଧ ଲ�ୋକର ଆଖି ଭଲ କରି ଦେଇ ପାରିବ?
ନା!”156
4.39 ଯୀଶୁଙ୍କ ତା’ଙ୍କ ମାର୍ଗର ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ
ଯୀଶୁ ଜଗତ ଛାଡ଼ି �ର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର
କଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ଆଗରୁ କେତେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କଛ
ି ି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶମିର�ୋଣର ଏକ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଉଥିବାର
ଦେଖି ସେଠାକାର ଲ�ୋକ ତାହାଙ୍କୁ �ାଗତ କଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯାକୁ ବ ଓ ଯ�ୋହନ ଏହା
ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ �ର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ �ଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭେ ଆଦେଶ ଦେବୁ ବ�ୋଲି କ’ଣ ଆପଣ ଗ୍ଭହୁଁଛନ୍ତି?”.
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କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁ ଲି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ

ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ।
ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, “ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ
ଯିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବ।ି ”
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, “କ�ୋକିଶଆ
ି ଳିର ରହିବା ପାଇଁ ଗାତ ଅଛି। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର
ବସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଟିକଏ
ି ହେଲେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲେ, “ମ�ୋର ଅନୁ ସରଣ କର।”
କିନ୍ତୁ ସେହି ଲ�ୋକଟି କହିଲା, “ପ୍ରଭୁ, ମ�ୋତେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମ�ୋ’ ବାପାଙ୍କୁ କବର ଦେବାକୁ
ଅନୁ ମତି ଦିଅନ୍ତୁ ।”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, “ମୃତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମୃତ ଲ�ୋକମାନେ କବର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାଇ
ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଗ୍ଭର କର।”
ଆଉ ଜଣେ ଲ�ୋକ କହିଲା, “ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁ ସରଣ କରିବ।ି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମ�ୋତେ ମ�ୋ’
ପରିବାର ଲ�ୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଅନ୍ତୁ ।”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଲଙ୍ଗଳ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଗ୍ଭହେଁ, ସେ
ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ନୁ ହେଁ।”157
4.40 ସତୁ ରି ଜଣ ଅନୁ ଗମନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ
ଏହା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାସ୍ତରି ଜଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗର ଓ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ
ତାହାଙ୍କର ଯିବାର ଯ�ୋଜନା ଥିଲା, ସେହି ନଗର ଓ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଜଣ
ହିସାବରେ ନିଜେ ଯିବା ଆଗରୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଅମଳ ହେବାକୁ ପ୍ରଚୁର
ଫସଲ ପଡ଼ି ରହିଛ।ି କିନ୍ତୁ ମୂଲିଆ ଖୁବ୍ କମ୍। ତେଣୁ ଫସଲର ମାଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ, ସେ
ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଫସଲ କାଟିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ମୂଲିଆ ପଠାଇବେ।
“ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମନେରଖ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗଧିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଷଛୁ ଆ ଭାବରେ ପଠାଉଛି।
ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା, ଥଳି, ଜ�ୋତା କିଛ ି ହେଲେ ନିଅ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା
ପାଇଁ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ଯେକ�ୌଣସି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କୁ ହ, ‘ଏ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି
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ମିଳୁ।’ ଯଦି ସେଠାରେ କେହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲ�ୋକ ଥିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହାକୁ

ମିଳବ
ି । ଯଦି ସେଠାରେ କେହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲ�ୋକ ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଶାନ୍ତି ଥିବା ଘରେ ରୁହ। ସେ ଲ�ୋକମାନେ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହାଦେବେ ତାହା ଖାଅ ଓ ପିଅ। କାରଣ କାମ କରିବା ଲ�ୋକର ତା’ ବେତନ ଉପରେ
ଅଧିକାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେହି ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ।
“ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଗ�ୋଟିଏ ନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ସେଠାରେ ଯଦି ଲ�ୋକେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ �ାଗତ
କରନ୍,ତି ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍,ତି ତାହା ଖାଅ। ସେଠାରେ ରହୁ ଥିବା
ଲ�ୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁ ହ, ‘ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି।’
“କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ସେଠାରେ ଲ�ୋକେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର
�ାଗତ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ନଗରର ଗଳିମାନଙ୍କରେ ଯାଅ ଏବଂ କୁ ହ, ଆମ୍ଭର ପାଦରେ
ଲାଗିଥିବା ଏହି ଧୂଳତ
ି କ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହିଠାରେ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛୁ ।’
ତଥାପି ମନେରଖ, ‘ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ।ି ’ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ ି ଯେ ବିଗ୍ଭର
ହେବା ଦିନ ସେହି ନଗରର ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଦଶା ସଦ�ୋମର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା
ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ।
“ହାୟ କ�ୋରାଜୀନ୍! ହାୟ ବେଥ୍ସାଇଦା! ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ
ଦେଖାଇଛି। ଯଦି ଏଗୁଡକ
଼ି ସ�ୋର ଓ ସୀଦ�ୋନରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କରା ଯାଇଥା’ନ୍ତା, ତେବେ
କେବେଠାରୁ ସେମାନେ ନିଜର ହୃ ଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଥାଆନ୍ତେ ଓ ପାପ କରିବା ଛାଡ଼ି
ଦେଇଥାଆନ୍ତେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁ ତାପ କରିଥିବା କଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ
ତା’ର ପ୍ରତୀକ �ରୁପ ଅଖାରେ ତିଆରି ଶ�ୋକବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଆନ୍ତେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଉଁଶ ବ�ୋଳି
ହୋଇଥାଆନ୍ତେ। ବିଗର
୍ଭ ଦିନ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଶା ସ�ୋର ଓ ସୀଦ�ୋନର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା
ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ। ଏବଂ ହେ କଫର୍ନାହୂ ମ! ତୁ ମ୍ଭକୁ କ’ଣ �ର୍ଗ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ, ସେତେ ଉଚ୍ଚକୁ
ଉଠାଯିବ? ନା, ତୁ ମ୍ଭକୁ ନର୍କ ଯେତେ ନୀଚ୍ଚ ସେହିପରି ନୀଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବ।
“ଯେତେବେଳେ କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, ସେ ପ୍ରକୃ ତରେ ମ�ୋ’ କଥା ଶୁଣେ।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ସେ ପ୍ରକୃ ତରେ ମ�ୋତେ ଗ୍ରହଣ
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କରିବାକୁ ମନା କରିଦଏ
ି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମ�ୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ସେ
ପ୍ରକୃ ତରେ ମ�ୋତେ ପଠାଇଥିବା ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦଏ
ି ।”
ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତରି ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବହୁ ତ ଖୁସୀ
ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ ,
ସେତେବେଳେ ଏପରିକି ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ।”
ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ଶୟତାନକୁ ଆକାଶରୁ ବିଜୁଳି ଭଳି ଖସିଥିବାର
ଦେଖିଛି। ଶୁଣ! ସାପ ଓ କଙ୍କଡ଼ାବଛ
ି ାମାନଙ୍କୁ ପାଦତଳେ ଦଳି ଦେବାକୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି।
ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର କେହି କିଛ ି
କ୍ଷତି କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆତ୍ମାମାନେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ମାନୁ ଛନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଖୁସୀ ହୁ ଅ,
କାରଣ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଶକ୍ତି ଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ ନୁ ହେଁ, ବରଂ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ �ର୍ଗରେ ଲେଖା
ହୋଇଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ ଖୁସୀ ହୁ ଅ।”
ତ’ପରେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ କରାଇଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ହେ ପରମପିତା!
ହେ �ର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ! ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ଏହି କଥାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଜ୍ଞାନୀ
ଓ ବୁ ଦ୍ମ
ଧି ାନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୁ ଚେଇ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଦେଖାଇଛ। ହେ ପରମ ପିତା! ତୁ ମ୍ଭେ ଏହା ପ୍ରକୃ ତରେ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେ ଏହା କଲ।
“ମ�ୋର ପରମପିତା ମ�ୋତେ ସବୁ କଛ
ି ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର କିଏ ଏହା ପରମପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ପରମପିତା କିଏ ଏହା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ
ସେହିମାନେ ପରମପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ
ପୁତ୍ର �ୟଂ ବାଛିବେ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁ ଲାଇଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ କେବଳ

ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଯେହେତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିଲ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ତାହା ଦେଖିବା
ପାଇଁ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଓ ରାଜା ଗ୍ଭହଥି
ିଁ ଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ପାରି ନ ଥିଲେ।
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭବିଷ୍ବଦ୍ବକ୍ତା ଓ ରାଜା ଗ୍ଭହଥି
ିଁ ଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏସବୁ ଶୁଣି ପାରି ନ ଥିଲେ।”158
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ତା’ପରେ ଜଣେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି ,
“ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?
ି ”
ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ବ୍ୟବସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରରେ କ’ଣ ଲେଖାଅଛି? ସେଥିରେ ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ
ପଢ଼ୁଛ?”
ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “‘ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜର ସମସ୍ତ ହୃ ଦୟ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ
ଦେଇ ତୁ ମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର’ ଏବଂ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରିଲା ଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରେମ କର।’”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଏହା ହିଁ କର। ଏହା ଫଳରେ
ତୁ ମ୍ଭେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ।”
ନିଜେ ଠିକ୍ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଥି
ଁ ଲେ। ତେଣୁ
ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ,ି ସେମାନେ କିଏ?”
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଜଣେ ଲ�ୋକ ଯିରୁଶାଲମରୁ ଯିରୀହୋକୁ
ଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ସେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁ ଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତା’ ଲୁ ଗାପଟା ସବୁ ଚିରି
ବାହାର କରି ଓ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇଦେଇ ଗ୍ଭଲିଗଲେ।
“ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ଜଣେ ଯିହୂଦୀ ଯାଜକ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଲ�ୋକଟିକୁ
ଦେଖି ସେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ତା’ପରେ ଜଣେ ଲେବୀୟ ସେହି ବାଟରେ ଆସିଲେ। ସେ ସେହି
ଲ�ୋକଟିକୁ ଦେଖିବା ସ� ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ଅଟକି ଗ୍ଭଲିଗଲେ।
“ତା’ପରେ ଶମିର�ୋଣୀୟ ଦେଶର ଜଣେ ଲ�ୋକ ସେହି ବାଟେ ଆସିଲେ। ଆହତ ଲ�ୋକଟି
ଯେଉଁଠାରେ ପଡଥି
଼ି ଲା, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସେହି ଲ�ୋକଟିକୁ ଦେଖି ବହୁ ତ
ମନ ଦୁ ଃଖ କଲେ। ସେ ଆହତ ଲ�ୋକଟି ପାଖକୁ ଗଲେ। ତା କ୍ଷତରେ ତେଲ ଓ ଅଙ୍ଗୁରରସ
ଢାଳି ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଧଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଆହତ ଲ�ୋକଟିକୁ ତାହାଙ୍କ
ଗଧ ଉପରେ ବସାଇ ଗ�ୋଟିଏ ଚଟିଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଚଟିଘରେ ସେ ଆହତ ଲ�ୋକଟିର
ଯତ୍ନ ନେଲେ। ତା’ ପରଦିନ ଶମିର�ୋଣୀୟ ଲ�ୋକ ଜଣକ ଦୁ ଇଟି ରୂପାମୁଦ୍ରା ବାହାର କଲେ।
ସେ ତାହା ପାନ୍ଥଶାଳାର ଦାୟି�ରେ ଥିବା ଲ�ୋକଟିକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ‘ଏହି ଆହତ ଲ�ୋକଟିର
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ଯତ୍ନ ନେବ। ତା’ ପାଇଁ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁ ଏ, ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସେତକ

ପରିଶ�ୋଧ କରିଦେବି।’
ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଏବେ କୁ ହ, ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁ ଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବା
ଲ�ୋକଟିକୁ ଏହି ତିନ ି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରେମଭାବ ଦେଖାଇଲେ ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେ ଭାବୁ ଛ?”
ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, “ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଆହତ ଲ�ୋକଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାଅ, ଏବଂ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହିଭଳି
କାମ କର।”159
4.42 ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମ
ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅବସରରେ ଗ�ୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯୀଶୁ ଗଲେ। ମାର୍ଥା
ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ �ାଗତ କଲା। ମାର୍ଥାର ମରିୟମ ନାମରେ ଗ�ୋଟିଏ
ଭଉଣୀ ଥିଲା। ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ତାହାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା
ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ମାର୍ଥାକୁ ବହୁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେ ରାଗିଗଲା।
ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, “ପ୍ରଭୁ! ମ�ୋ’ ଭଉଣୀ ଘରର ଯେ ସବୁ କାମ ମ�ୋ’ ଉପରେ
ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ’ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ�ୋଯ�ୋଗ ନାହିଁ? ଏଣୁ ତାହାକୁ କୁ ହନ୍ତୁ ଯେ ସେ
ମ�ୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମାର୍ଥା, ହେ ମାର୍ଥା, ବହୁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତ
ତି ଅଛ।
କିନ୍ତୁ ଗ�ୋଟିଏ ଜିନଷ
ି ସବୁ ଠାରୁ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମରିୟମ ନିଜ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଜିନଷ
ି ଟି ପସନ୍ଦ କରିଛ ି ଏବଂ
ଏହା ତା’ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।”160
4.43 ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
ଥରେ ଯୀଶୁ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିବା ପରେ ତାହାଙ୍କର
ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଯ�ୋହନ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି କରିବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବତେଇ
ଦିଅନ୍ତୁ ।”
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‘ହେ ପରମପିତା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତୁ ମ୍ଭ ନାମ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ରହୁ ।
ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତୁ ମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ।
ଆମ୍ଭେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପଗୁଡକ
଼ି କ୍ଷମା କରିଦଅ
ି ,
କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଉଛୁ ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପକାଅ ନାହିଁ।’”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମନେକର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କେହି ନିଜ ସାଙ୍ଗ
ପାଖକୁ ରାତିରେ ବହୁ ତ ଡେରିରେ ଯାଇ କହିବ, ‘ମ�ୋର ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମ�ୋତେ
ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍।ତି ତାହାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମ�ୋ’ ପାଖରେ କିଛ ି ହେଲେ ନାହିଁ।
ଦୟାକରି ମ�ୋତେ ତିନଖ
ି ଣ୍ଡ ର�ୋଟୀ ଦିଅ।” ତୁ ମ୍ଭ ସାଙ୍ଗ ଘର ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଦେବ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ଗ୍ଭଲିଯାଅ।
ମ�ୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ଦୁ ଆର ବନ୍ଦ ହୋଇ ଗଲାଣି। ମୁଁ ଓ ମ�ୋ’ ପିଲାମାନେ ଶ�ୋଇବାକୁ
ଗଲୁ ଣି, ତୁ ମ୍ଭକୁ ର�ୋଟୀ ଦେବାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ପାରିବ ି ନାହିଁ।’ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ।ି ସେ ଲ�ୋକଟି
ଶେଯ ଛାଡ଼ି ଉଠିବ, ଓ ତୁ ମ୍ଭକୁ ର�ୋଟୀ ଦେବା ପାଇଁ ହୁ ଏତ ତୁ ମ୍ଭର ବନ୍ଧୁ � ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରି ନ
ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ନିରନ୍ତର ମାଗି ଗ୍ଭଲିଥାଅ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ, ଓ ତୁ ମ୍ଭର ଯାହା
ଦରକାର, ତାହା ଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ,ି ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଥାଅ। ତା’ହେଲେ ପରମେ�ର
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଖ�ୋଜୁ ଥାଅ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପାଇବ। ଦୁ ଆର ଠେକ୍ଠକ୍ କରି ଗ୍ଭଲି ଥାଅ।
ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ଦୁ ଆର ଖ�ୋଲିଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ମାଗୁଥା’ନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ
ପାଇଥା’ନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖ�ୋଜୁ ଥା’ନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଥା’ନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୁ ଆର ବାଡ଼େଇ ଥା’ନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁ ଆର ଖ�ୋଲିଯାଏ। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ପୁଅଟିଏ ଅଛି କି? ତୁ ମ୍ଭକୁ ତୁ ମ୍ଭ
ପୁଅ ମାଛଟିଏ ମାଗିଲେ ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ କରିବ? କ�ୌଣସି ବାପା ତା ପୁଅକୁ ମାଛଟିଏ ବଦଳରେ
ସାପଟିଏ ଦିଏ କି? ନା, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ମାଛ ଦେବ। କିମ୍ବା ପୁଅ ଯଦି ଅଣ୍ଡାଟିଏ ମାଗେ, ତେବେ
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ତା’ ହାତରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କଙ୍କଡ଼ାବଛ
ି ାଟିଏ ଦେବ କି? ନା। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଖରାପ ଲ�ୋକ ହୋଇଥିଲେ
ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ଉପହାର ଦିଆଯାଏ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ତେବେ �ର୍ଗରେ
ରହୁ ଥିବା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମପିତା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା
କିପରି ଦେବେ।”161
4.44 ଧର୍ମ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଲ�ୋଚନା
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶେଷ କଲାବେଳକୁ ଜଣେ ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ
ଅନୁ ର�ୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଯୀଶୁ ଖାଇବାକୁ
ଯିବା ପୁର୍ବରୁ ନିଜ ହାତ ନ ଧ�ୋଇଥିବାରୁ ଫାରୂଶୀ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ
କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଫାରୂଶୀମାନେ ଥାଳିଗିନାର ବାହାରତ ପରିଷ୍କାର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଓ ଦୁ ଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କରି ତା’ �ାରା ପାଇଥିବା ଜିନଷ
ି ରେ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ। ହେ ନିର୍ବୋଧଗଣ! ବାହାରେ ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ
ଭିତରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତିା ଏଣୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡକ
଼ି ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି

ଦିଅ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଲ�ୋଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତା’ହେଲେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ।
“ହେ ଫାରୂ ଶୀଗଣ! ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍! ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷ ୟରେ ଦଶମାଂଶ
ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଦେଇଥାଅ। ପ�ୋଦିନା, ଆରୁଦ ଓ ଏପରିକି ବଗିଗ୍ଭର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛ�ୋଟ ଗ୍ଭରାର
ମଧ୍ୟ ଦଶ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଦେଇଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ
ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଓ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଅ।
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତା’ ସହିତ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭଲୁ ରଖିବା ଉଚିତ।
“ହାୟ ଫାରୂଶୀଗଣ! କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗୃହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ
ଗ୍ଭହୁଁଛ ଓ ହାଟ ବଜାରରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ନମସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛ।
ହାୟ, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଲୁ ଚି ରହିଥିବା ସେହି କବରମାନଙ୍କ ଭଳି, ଯାହା ଉପରେ ଲ�ୋକମାନେ
ଅଜଣାରେ ଗ୍ଭଲିଯାଆନ୍ତି।”
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ଜଣେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଗୁରୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଏହିଭଳି କଥା କହୁ ଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି।”

ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ହେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀଗଣ! ହାୟ, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ଉପରେ କଠିନ ନିୟମର ବ�ୋଝ ଏତେ ଲଦି ଦେଉଛ ଯେ, ତାହା ମାନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି।
ଏହି ନିୟମ ଗୁଡକ
଼ି ୁ ମାନିବା ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ
ଏଥିରୁ କ�ୌଣସି ଗ�ୋଟିଏ ହେଲେ ନିୟମ ପାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହଁ। ହାୟ, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ କବର ତିଆରି କରୁଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା �ାରା ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ
ଦେବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛ। କାରଣ
ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କବର ତିଆରି
କରୁଛ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେ�ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କହେ, ‘ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଓ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ପଠାଇବି। କେତେକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ପକାଇବେ ଓ ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଖରାପ
ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବେ।’
“ଏଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟର
ବଞ୍ଚିଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭ�ୋଗିବାକୁ ପଡବ
଼ି । ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛି। ହେବଲଙ୍କ
ରକ୍ତପାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଦି ଓ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜିଖରିୟଙ୍କ ରକ୍ତପାତ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ
ଭ�ୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
“ହେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀଗଣ! ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଈ�ର ଜ୍ଞାନର ଗ୍ଭବକ
ି ାଠି ଲୁ ଚେଇ
ଦେଲ। ନିଜ ଐ�ରିକ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲ ନାହିଁ କି, ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଶିଖିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ
କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଗ୍ଭରି
ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଛ ି ଭୁଲ କଥା କୁ ହାଇ ଫାନ୍ଦରେ
ପକେଇବାକୁ ବାଟ ଖ�ୋଜୁ ଥିଲେ।162
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4.45 ଚେତନା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ହଜାର ହଜାର ଲ�ୋକ ଆସି ଜମା ହୋଇ ଗଲେ। ଲ�ୋକେ ଜଣେ ଜଣକୁ ମାଡ଼ି ପକାଉ ଥିଲେ।
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ
ଖମୀରଠାରୁ ଦୂ ରରେ ରୁହ। ମ�ୋ’ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନେ କପଟୀ। ଲୁ ଚି
ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନଷ
ି କୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଦିଆ ଯିବ। ଗ�ୋପନରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ
ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ କହୁ ଥିବା କଥା ଆଲୁ ଅରେ କହି ଦିଆ ଯିବ। ଗ�ୋଟିଏ
ଏକାନ୍ତ କ�ୋଠରି ଭିତରେ ଚୁପ୍ କରି କାହା କାନରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କିଛ ି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଘରର
ଛାତ ଉପରୁ ଘ�ୋଷଣା କରି ଦିଆ ଯିବ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ମ�ୋର ବନ୍ଧୁ ଗଣ! ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ,ି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଭୟ କର ନାହିଁ। ଲ�ୋକେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ମାରି ପକାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି କରି ସାରିବା ପରେ
ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକା କିଛ ି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯାହାକୁ ଭୟ କରିବା
ଉଚିତ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବି। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାରି ସାରି ନର୍କରେ ଫି ଙ୍ଗି ଦେବା ଶକ୍ତି
ଯାହାର ଅଛି, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ। ହଁ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ,ି
କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର।
“ଚଢ଼େଇ ବିକାଯିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟା ଚଢ଼େଇଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପଇସା ହୁ ଏ। ତଥାପି,
ପରମେ�ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିକୁ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ
କେତେ ଗ�ୋଟି ବାଳ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମେ�ର ଜାଣନ୍ତି। ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ
ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ତ ଅଧିକ।
ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ,ି ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହ�ୋଇ କହେ ଯେ ସେ ମ�ୋ’ଠାରେ
ବି�ାସ କରୁଛି, ତା’ହେଲେ ମୁଁ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର, ପରମେ�ରଙ୍କ ଦୂ ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ ି ଯେ, ସେହି
ଲ�ୋକଟି ମ�ୋର ନିଜର ଲ�ୋକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହ�ୋଇ କୁ ହେ ଯେ,
ସେ ମ�ୋ’ଠାରେ ବି�ାସ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରମେ�ରଙ୍କ ଦୂ ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ ି
ଯେ ସେ ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ ନିଜ ଲ�ୋକ ନୁ ହେଁ।
ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛ ି କହୁ ଥିବା ଲ�ୋକକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯାଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ
ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁ ଥିବା ଲ�ୋକକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
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ଯେତେବେଳେ ଲ�ୋକମାନେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯି ହୂଦୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଗୃହ, ଶାସକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବ, ଓ କ’ଣ
କହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଦ�ୌ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ପବତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ଶିଖାଇ ଦେବେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ’ଣ କହିବାକୁ ହେବ।।”163
4.46 ମୁର୍ଖ ଧନୀର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଜନସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, “ଗୁରୁ! ଆମ୍ଭର ବାପା ଏବେ ମରିଗଲେ। ଆମ୍ଭ
ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମ୍ଭ ଭିତରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ମ�ୋ’ ଭାଇକୁ କୁ ହନ୍ତୁ ।”

ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମ�ୋତେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଗର
୍ଭ କରିବାକୁ କିମବା୍ ତୁ ମ୍ଭ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି
ତୁ ମ୍ଭ ଦୁ ହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ କିଏ କହିଛ?
ି ” ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ସାବଧାନର ସହିତ ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର ଲ�ୋଭରୁ ନିଜକୁ ଦୂ ରରେ ରଖ। ନିଜର ଅଧିକାରରେ ଥିବା ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କେହି କେବେ
ଜୀବନ ପାଇ ପାରେ ନାହିଁ।”
ତା’ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲେ: “ଜଣେ ଧନୀ ଲ�ୋକର କେତେକ ଜମି
ଥିଲା। ସେହି ଜମିରେ ବହୁ ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଫଳିଲା। ଲ�ୋକଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ‘ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?
ି
ମ�ୋ’ ପାଖରେ ମ�ୋର ସବୁ ଶସ୍ୟତକ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ।’
“ତା’ପରେ ସେ କହିଲା, ‘ଠିକ୍ ଅଛି। କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛ।ି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ
ଅମାରଗୁଡକ
଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବଡ଼ବଡ଼ ଅମାର ତିଆରି କରିବ ି ଏବଂ ସବୁ ତକ ଗହମ ଓ ଭଲ ଜିନଷ
ି
ତକ ଏକାଠି ନୂ ଆ ଅମାରମାନଙ୍କରେ ରଖି ଦେବି। ତା’ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କହି ପାରିବ,ି ମୁଁ ଅନେକ
ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। ଏଥର ଆରାମ କର। ଖାଇପିଇ ମଉଜ
କର।’
କିନ୍ତୁ ପରମେ�ର ତାହାକୁ କହିଲେ, ‘ଆରେ ନିର୍ବୋଧ ମନୁ ଷ୍ୟ! ଆଜି ରାତିରେ ତୁ ମରିଯିବୁ।
ତୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥତକ ତ�ୋ’ ପାଇଁ ସାଇତି କରି ରଖିଛୁ , ତାହା କ’ଣ ହେବ? ସେ ସବୁ କିଏ ଭ�ୋଗ
କରିବ?’
“ଯେଉଁ ଲ�ୋକ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ସାଇତି କରି ରଖେ, ତାହା ପ୍ରତି ଏହିଭଳି
ଘଟିବ। ପରମେ�ରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ସେହିଲ�ୋକ ଆଦ�ୌ ଧନୀ ନୁ ହେଁ।”164
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4.47 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁ ଗମନକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ

ଯୀଶୁ କହି ଗ୍ଭଲିଲେ, “ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିଆଁ ଜଳେଇବାକୁ ଆସିଛ।ି ମୁଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ି ଏହା ଆଗରୁ
ଜଳୁ ଥା’ନ୍ତା। ମ�ୋତେ ‘ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର ବାପ୍ତିସ୍ମ’ �ାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ନ ହେବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୀଡ଼ା ଅନୁ ଭବ କରୁଛି। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ଭାବୁ ଛ ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ
ଆସିଛ?
ି ନା, ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବାକୁ ଆସିଛ।ି ଏଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଘରେ
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲ�ୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବିର�ୋଧୀ ହୋଇଯିବେ। ତିନ ି ଜଣ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବେ କିମ୍ବା ଦୁ ଇଜଣ ତିନ ି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବେ।
ବାପ ପୁଅର ବିର�ୋଧୀ,
ପୁଅ ବାପର ବିର�ୋଧୀ,
ମା ଝିଅର ବିର�ୋଧୀ,
ଝିଅ ମାର ବିର�ୋଧୀ,
ଶାଶୁ ବ�ୋହୂ ର ବିର�ୋଧୀ
ଓ ବ�ୋହୂ ଶାଶୁର ବିର�ୋଧୀ ହୋଇଯିବ।” 165
4.48 ହୃ ଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଞ୍ଚନୀୟ
ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେକ ଲ�ୋକ ଥିଲେ। ଗାଲିଲୀର କେତେକ ଲ�ୋକଙ୍କର ଯାହା
ଘଟିଥିଲା, ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁଥିବା ସମୟରେ
ପୀଲାତ ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଓ ବଳି ପଶୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତକୁ
ମିଶାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ଭାବୁ ଛ ଯେ ଏହି ଲ�ୋକମାନେ ଗାଲିଲୀର
ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାପୀ ଥିଲେ ବ�ୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦଶା ଭ�ୋଗିବାକୁ ପଡଲ
଼ି ା? ନା, ସେମାନେ
ତାହା ନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତୁ ମ୍ଭର ହୃ ଦୟ ଓ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ
ଆଣିବ ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଭଳି �ଂସ ପାଇଯିବ। ଶୀଲ�ୋହରେ ସେହି
ଯେଉଁ ଅଠର ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହରୀଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ଭାବୁ ଛ ଯେ ସେମାନେ
ଯିରୁଶାଲମରେ ରହୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପୀ ଥିଲେ? ନା, ସେମାନେ ତା’
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ନ ଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ ି ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃ ଦୟ ଓ ଜୀବନଯାପନ
ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆଣିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବ।”
ଯୀଶୁ ପୁଣି ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତଟି କହିଲେ, “କ�ୌଣସି ଗ�ୋଟିଏ ଲ�ୋକ ତା ବଗିଗର୍ଭ େ ଡିମ୍ବିରଗ
ି ଛଟିଏ
ଲଗାଇଥିଲା। ଗଛରେ ଫଳ ଆସିଛ ି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗ�ୋଟିଏ ହେଲେ
ଫଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବଗିଗ୍ଭ ଦାୟି�ରେ ଥିବା ଗ୍ଭକରକୁ କହିଲା, ‘ଦେଖ, ମୁଁ ତିନ ି ବର୍ଷ
ହେଲା ଏ ଡିମ୍ବିରଗ
ି ଛରେ ଫଳ ଆସିବ ବ�ୋଲି ଅପେକ୍ଷାକରି ଆସୁଛ।ି କିନ୍ତୁ ଗ�ୋଟିଏ ହେଲେ ଫଳ
ମୁଁ ପାଉ ନାହିଁ। ଏ ଗଛଟା କାଟିଦଅ
ି , କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ସେ ଗଛଟା ମାଟି ଖରାପ କରିବ?’ କିନ୍ତୁ

ଗ୍ଭକରଟି କହିଲା, ‘ମାଲିକ, ଆଉ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦଅ
ି । ମୁଁ ଏହାର ଗ୍ଭରପ
ି ଟେ ଗାତ ଖ�ୋଳି
ଖତସାର ଦେବି। କାଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗଛରେ ଫଳ ଆସି ପାରେ। ଯଦି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗଛରେ ଫଳ
ନ ଆସିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ଏହାକୁ କାଟି ଦେଇପାର।’166
4.49 ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
ଥରେ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଗ�ୋଟିଏ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗୃହରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ
ଏପରି ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକ ଥିଲା, ଯାହା ଦେହରେ ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଥିଲା। ଭୂତ ସ୍ତ୍ରୀ
ଲ�ୋକଟିକୁ ଅଠର ବର୍ଷ ଧରି ପଙ୍ଗୁ କରି ପକାଇଥିଲା। ସେ କୁ ଜ୍ଜା ହୋଇ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଜମା
ସିଧା ଠିଆ ହ�ୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ ଡାକି ପାଖରେ ଦେଖି କହିଲେ, “ହେ ନାରୀ ତୁ ମ୍ଭର
ପୀଡ଼ିତା ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଭଲିଯାଇଛି।” ଯୀଶୁ ନିଜ ହାତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟି ଉପରେ ରଖିଲେ। ତା’ପରେ
ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟି ସିଧା ଠିଆ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ସେ ପରମେ�ରଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲା।
ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଦେବାରୁ ଯି ହୂଦୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଗୃହର ନେତା
ରାଗିଗଲେ। ନେତା ଜଣକ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସପ୍ତାହରେ କାମ କରିବାକୁ ଛଅ ଦିନ ରହିଛ।ି
ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଭିତରୁ କ�ୌଣସି ଦିନ ଆସ। ବିଶ୍ରାମବାରରେ କେବେ
ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆସ ନାହିଁ।”
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କପଟୀ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିଦ ନ
ି ଏପରିକି
ବିଶ୍ରାମବାରରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର କାମ କରୁଥିବା ପଶୁଙ୍କୁ ଖ�ୋଲି ପାଣି ପିଆଇ ଥାଅ। ଏହି ଯେଉଁ
ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟିକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲି ସେ ଆମ୍ଭର ଜଣେ ଯିହୂଦୀ ଭଉଣୀ ଶୟତାନ ତାକୁ ଅଠର ବର୍ଷ
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ହେଲା ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ବିଶ୍ରାମବାରରେ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା କ’ଣ ଉଚିତ ନୁ ହେଁ?” ଯୀଶୁ ଏ

କଥା କହିବା ବେଳେ ଯେଉଁସବୁ ଲ�ୋକେ ତାହାଙ୍କୁ ସମାଲ�ୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ
ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କଲେ, ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଲ�ୋକ ଖୁସୀ ହେଲେ।167
4.50 ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିହୂଦୀ ନେତୃବର୍ଗ
ସେତେବେଳେ ଶୀତଋତୁ । ଯି ରୁଶାଲମରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ପଡ଼ିଲା। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ
ଶଲ�ୋମନଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ବୁ ଲୁ ଥିଲେ। ଯିହୂଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭରପ
ି ାଖେ ଘେରିଗଲେ। ସେମାନେ
ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭକୁ ସନ୍ଦେହରେ ରଖିବ? ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ
ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁ ହ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହି ସାରିଛ ି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରୁ ନାହଁ। ମୁଁ ମ�ୋର
ପରମପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ।ି ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦର୍ଶାଏ
ଯେ, ମୁଁ କିଏ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରୁ ନାହଁ, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର ମେଷ ନୁ ହଁ। ମ�ୋ’ �ର ମ�ୋ’
ମେଷମାନେ ଶୁଣନ୍।ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ଓ ସେମାନେ ମ�ୋତେ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ
ମେଷମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ। ସେମାନେ କଦାପି ମରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମ�ୋ’ ହାତରୁ
କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମ�ୋ’ ପରମପିତା ମ�ୋତେ ମ�ୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମହାନ। ମ�ୋ’ ପରମପିତାଙ୍କ ହାତରୁ କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ ମେଷ େଗ୍ଭରି କରି
ପାରିବ ନାହିଁ। ପରମପିତା ଓ ମୁଁ ଏକ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପଥର ଉଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ,
“ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁ ସାରେ ବହୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛ।ି ତୁ ମ୍ଭେ ସେସବୁ ଦେଖିଛ।
ତେବେ କେଉଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ?”
ଯିହୂଦୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭକୁ କ�ୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମାରୁ ନାହୁ ।ଁ
କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହା କହୁ ଛ, ତାହା ପରମେ�ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁ ଛ। ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣେ ମନୁ ଷ୍ୟ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ
ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜକୁ ପରମେ�ର ସହିତ ସମାନ ବ�ୋଲି କହୁ ଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପଥରରେ ମାରି
ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛୁ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ‘ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
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ଈ�ରଗଣ।’ ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁ ହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି,
ସେମାନେ ଈ�ରଗଣ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ। ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ କାହିଁକି କହୁ ଛ ଯେ,
ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଛ ି ପରମେ�ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁ ଛ।ି କାରଣ ମୁଁ କହିଛ,ି ‘ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କର ପୁତ୍ର।’
ମ�ୋତେ ପରମେ�ର ବାଛିଛନ୍ତି ଓ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।’ ମ�ୋର ପରମପିତା ଯାହା କରନ୍,ତି ମୁଁ ଯଦି
ତାହା କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କୁ ହେ ତାହା ବି�ାସ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ�ୋର ପରମପିତା
ଯାହା କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡକ
଼ି ରେ ବି�ାସ ରଖିବା ଉଚିତ।
ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ଠାରେ ବି�ାସ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମ�ୋ’ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି�ାସ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣି
ପାରିବ ଓ ବୁ ଝି ପାରିବ ଯେ ପରମପିତା ମ�ୋ’ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ
ଖସିଗଲେ।
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଅପର ପା�ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯ�ୋହନ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠାରେ
ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ
ଲ�ୋକ ଆସିଲେ। ଲ�ୋକମାନେ କହିଲେ, “ଯ�ୋହନ ଯଦ୍ୟପି କ�ୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ
ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଲ�ୋକ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ସତ୍ୟ।” ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ଅନେକ ଲ�ୋକ ବି�ାସ କଲେ।168
4.51 ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ �ାର
ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗର ଓ ଗ୍ରାମରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଯିରୁଶାଲମ ଆଡ଼କୁ
ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, “ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଜଣ ଲ�ୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାରିବେ?
କ’ଣ ଅଳ୍ପ ଲ�ୋକ?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅଣଓସାରିଆ �ାର ଦେଇ �ର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା
ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର। ଅନେକ ଲ�ୋକ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ
ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଲ�ୋକ ତା’ର ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ
କରି ଦିଏ ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହ�ୋଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ କବାଟ ଖ�ୋଲିବ
ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କହିବ, ‘ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ଭ ପାଇଁ �ାର ଫି ଟାନ୍ତୁ ।’ କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକଟି କହିବ, ‘ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ
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ଜାଣି ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ?’ ତା’ପରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କହିବ, ‘ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ

ଏକାଠି ଖାଇଛୁ , ପିଇଛୁ । ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ନଗର ଗଳିମାନଙ୍କରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛ।’ ତା’ପରେ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ‘ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ମନ୍ଦ କାମ କରୁଥିବା ଲ�ୋକ। ମ�ୋ’ ପାଖରୁ ଦୂ ର ହୁ ଅ।’
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁ ବ ତଥା ଅନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପରମେ�ରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ରହିଯିବ। ସେତିକବେଳେ
ି
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ୍ରୋଧ
ଓ ଭୟରେ କାନ୍ବ
ଦି । ଲ�ୋକମାନେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ. ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ
ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ ବସିବେ। କେତେକ ଲ�ୋକ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ
ପଦ ମର୍ଯ୍ୟଦା ସବୁ ଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଅଛି, ସେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ
ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଥିବା କେତେକ ଲ�ୋକ ପ୍ରଥମ ହେବେ ଓ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା କେତେକ
ଲ�ୋକ ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଠାରୁ ଶେଷରେ ରହିବେ।”169
4.52 ଯିରୁଶାଲମରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃ ତ୍ୟୁ ବରଣ
ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ଏଠାରୁ
ଗ୍ଭଲିଯାଇ ଲୁ ଚିଯାଆନ୍ତୁ । ହେର�ୋଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯାଅ, ସେହି କ�ୋକିଶଆ
ି ଳିକୁ କୁ ହ, ‘ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଦେହରୁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛି ଓ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା କାମ ସାରି ଦେଉଛି।
ତା’ ପରଦିନ ମ�ୋର କାମ ସରିଯିବ।’ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା କାଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ।ି
ତା’ପରେ ମୁଁ ଯିବ।ି କାରଣ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯିରୁଶାଲମରେ ମରନ୍ତି।
“ଯିରୁଶାଲମ! ହେ ଯିରୁଶାଲମ! ତୁ ମ୍ଭେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ପରମେ�ର ତୁ ମ୍ଭ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ପଥର ଫ�ୋପାଡ଼ି ମାରି ଦେଇଛ। ମୁଁ ଅନେକ
ଥର ତୁ ମ୍ଭ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହଛ
ିଁ ।ି ଗ�ୋଟିଏ କୁ କୁଡ଼ା ତା’ର ପକ୍ଷତଳେ କୁ କୁଡ଼ା
ଛୁ ଆମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାଭଳି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଗ୍ଭହଥି
ିଁ ଲି। କିନ୍ତୁ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ତାହା କରେଇ ଦେଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘର ପୂରାପୂରି ଖାଲି ଛାଡ଼ି
ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ,ି ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏହି କଥା ନ କହିବ, ‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ
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ନାମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି, ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ’, ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ।”170
4.53 ଫାରୂଶୀଙ୍କ ଗୃ ହରେ ଯୀଶୁ
ଗ�ୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଫାରୂଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଖାଇବା
ପାଇଁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ଜଣେ ‘ଜଳ�ୋଦର’ ର�ୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମନାକୁ ଅଣାଗଲା। ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ
ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଭଲ କରିଦେବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ?” ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତେଣୁ
ଯୀଶୁ ଲ�ୋକଟିକୁ ଧରି ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ତା’ପରେ ସେହି ଲ�ୋକଟି ଗ୍ଭଲିଗଲା। ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯଦି ବିଶ୍ରାମବାରରେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଳଦଟି କୂ ଅ

ଭିତରେ ଖସିପଡ଼େ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ନାହିଁ?”
ଯୀଶୁ ଯାହା ପଗ୍ଭରଲେ
ି ସେମାନେ କିଛ ି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଯୀଶୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, କେତେକ ଅତିଥି ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଆସନଟିଏ ଖ�ୋଜୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ
ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ: “ଯଦି ଜଣେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବିବାହଉତ୍ସବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ତେବେ ସବୁ ଠାରୁ
ମୁଖ୍ୟ ଆସନରେ ବସ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ଲ�ୋକଟି ତୁ ମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ ଲ�ୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି
ଥାଇପାରେ। ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ସବୁ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆସନରେ ବସିଥିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା
ଲ�ୋକଟି ଆସି କହିବେ, ‘ଏହି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭ ଆସନଟି ଦେଇଦିଅ।’ ତା’ପରେ ତୁ ମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ଉଠି
ପଛରେ ଥିବା ଶେଷ ଆସନଟିକୁ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ଲାଗିବ।
“ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲ�ୋକ ତୁ ମ୍ଭକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେ ଗ�ୋଟିଏ ନିମତ
୍ନ ମ ଆସନରେ
ବସ। ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ଲ�ୋକଟି ଆସି ତୁ ମ୍ଭକୁ କହିବ, ‘ବନ୍ଧୁ , ତୁ ମ୍ଭେ ଏଠାରେ
ନ ବସି ଟିକଏ
ି ଆଗକୁ ଆସି ଏ ଭଲ ଆସନରେ ବସ।’ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ
ତୁ ମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବେ, ତାକୁ ହୀନ କରି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ
ଲ�ୋକ ନିଜକୁ ହୀନ ଭାବେ, ତାହାକୁ ମହାନ କରାଯିବ।”
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ଫାରୂଶୀ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ କାହାରିକୁ ଦିନରେ
ବା ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲାବେଳେ କେବଳ ତୁ ମ୍ଭର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁ ଟୁମ୍ବ ଓ ଧନୀ
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ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ

ଖାଇବାକୁ ଡାକିବେ। ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭର ପ୍ରତିଦାନ ପାଇଯି ବ। ବରଂ ଭ�ୋଜି ଦେବା
ସମୟରେ ଗରିବ, ପଙ୍ଗୁ, ଛ�ୋଟା ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଏ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର କିଛ ି ନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ
ତୁ ମ୍ଭକୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛ ି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ତୁ ମ୍ଭପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ହେବ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଲ�ୋକମାନେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତୁ ମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ।”171
4.54 ଭ�ୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲ�ୋକ ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ
କହିଲା, “ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭ�ୋଜନ କରୁଥିବା ଲ�ୋକ ବହୁ ତ ଖୁସୀ ହେବ।”
ଯୀଶୁ ସେହି ଲ�ୋକକୁ କହିଲେ, “ଥରେ ଜଣେ ଲ�ୋକ ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ରାତ୍ରିଭ�ୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁ ତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଖାଇବା ସମୟ ହେବାରୁ ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗ୍ଭକରକୁ ପଠାଇଲେ: ‘ଆସନ୍ତୁ , ଭ�ୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ
ଗଲାଣି।’ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାନା କରି କ୍ଷମା ମାଗି ରହିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଲ�ୋକଟି କହିଲା, ‘ମୁଁ ଏବେ ଖଣ୍ଡେ ଜମି
କିଣିଛ।ି ସେହି ଜମିଟ ି ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ�ୋତେ ଯି ବାକୁ ପଡବ
଼ି । ଦୟାକରି ମ�ୋତେ କ୍ଷମା
କର।’ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ‘ମୁଁ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ହଳ ବଳଦ କିଣିଛ।ି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପରଖିବାକୁ ଯିବାକୁ
ବାହାରିଲିଣି। ଦୟାକରି ମ�ୋତେ କ୍ଷମା କର।’ ତୃ ତୀୟ ଲ�ୋକଟି କହିଲା, ‘ମ�ୋର ତ ଏବେ ବାହାଘର
ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯାଇ ପାରିବ ି ନାହିଁ।’
ତେଣୁ ଗ୍ଭକରଟି ଫେରି ଆସିଲା। ଯାହାସବୁ ଘଟିଥିଲା, ସେ ତା’ ମାଲିକକୁ ସବୁ କହିଲା, ଏହା
ଶୁଣି ମାଲିକ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ ଓ କହିଲେ, “ନଗରର ରାସ୍ତା ଗଳିମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦ�ୌଡ଼ିଯାଅ, ଏବଂ
ଦୀନଦୁ ଃଖୀ, ପଙ୍ଗୁ, ଅନ୍ଧ ଓ ଛ�ୋଟାମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇଆସ।’
“ପରେ ଗ୍ଭକରଟି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ‘ମାଲିକ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହା କହିଲ, ମୁଁ ତ କଲି। ତଥାପି ଆଉ ଅଧିକ
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ବଳିଛ।ି ’ ମାଲି କ ଗ୍ଭକରକୁ କହିଲେ, ‘ରାଜପଥ ଓ ଗ୍ରାମପଥକୁ ଗ୍ଭଲିଯାଅ।
ସେଠାରେ ଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କୁ ହ। ମୁଁ ଗ୍ଭହେ,ଁ ମ�ୋ’ ଘର ପୁରାପୁରି ଭରିଯାଉ।’ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ
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ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ�ୋ’ ସହିତ ଆଉ କେବେ
ହେଁ ଭ�ୋଜି ଖାଇବେ ନାହିଁ।’”172
4.55 ମ�ୋ’ର ଅନୁ ଗାମୀ ହେବା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ
ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯଦି ଜଣେ ଲ�ୋକ
ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ�ୋ’ ଅପେକ୍ଷା ତା’ ବାପା-ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ
ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ତେବେ ସେ ଲ�ୋକ ମ�ୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲ�ୋକକୁ ତା’ ନିଜ
ଅପେକ୍ଷା ମ�ୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଲ�ୋକ ମ�ୋତେ ଅନୁ ସରଣ କଲାବେଳେ
ଯଦି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ରୁ ଶ କାନ୍ଧେଇ ଗ୍ଭଲିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଲ�ୋକ ମ�ୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ
ପାରିବ ନାହିଁ।
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଗ�ୋଟିଏ କ�ୋଠାଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମେ
ବସି ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ, ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ହିସାବ କରି ଦେଖିବା ଉଚିତ

ଯେ, କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତା’ ନ
ହେଲେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମୂଳଦୁ ଆ ପକେଇ ଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରି ପାରିବ
ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିବା ଲ�ୋକେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବେ। ସେମାନେ କହିବେ, ‘ଏ
ଲ�ୋକଟା କ�ୋଠା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ।’
“ଯଦି ଜଣେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଗ ବସି
ଯ�ୋଜନା କରନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ରାଜାଙ୍କର କେବଳ ଦଶ ହଜାର ସ�ୈନ୍ୟ ଥା’ନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ�ୋଡ଼ିଏ
ହଜାର ସ�ୈନ୍ୟ ଧରି ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବିର�ୋଧୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ
ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ବିର�ୋଧୀ ରାଜା ବହୁ ତ ଦୂ ରରେ ଥିବା
ବେଳେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛ ି ଲ�ୋକ ପଠାଇ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ।
“ସେହିଭଳି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଯ�ୋଜନା କରିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ଅନୁ ସରଣ
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତାହା କରି ନ
ପାରିବ, ତେବେ ମ�ୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
“ଲୁ ଣ ଗ�ୋଟିଏ ଭଳ ଜିନଷ
ି । ଲୁ ଣ ଯଦି ତା’ର ଲୁ ଣିଆ �ାଦ ହରାଇବ ସେ, ତେବେ ତା’ର କ�ୌଣସି
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ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତା’ର ଲୁ ଣିଆ �ାଦ ଫେରାଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ

ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏପରିକି ମାଟି ପାଇଁ ବା ଖତସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଲ�ୋକେ
ତାକୁ ଫ�ୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି।”
“ଯାହାର ଶୁଣିବାର ଅଛି, ସେ ଶୁଣୁ।”173
4.56 ହଜିଥିବା ମେଷର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ଖରାପ ଲ�ୋକମାନେ ଆସିବାକୁ
ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଫାରୂଶୀ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯ�ୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, “ଦେଖ,
ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି (ଯୀଶୁ) ପାପୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ �ାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ: “ମନେକର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକର ଶହେଟି
ମେଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗ�ୋଟିଏ ହଜିଗଲା। ତେବେ ସେ ଅନେ�ତ ମେଷଙ୍କୁ ଏକୁ ଟଆ
ି
ଛାଡ଼ିଦେଇ ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷଟିକୁ ଖ�ୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡବ
଼ି ଓ ତାକୁ ପାଇବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖ�ୋଜିବାକୁ ଲାଗି ବ। ମେଷଟି ପାଇଗଲେ ସେ ବହୁ ତ ଖୁସୀ ହେବ। ସେ
ମେଷଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଘରକୁ ଆଣିବ। ସେ ତା’ ବନ୍ଧୁ ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
କହିବ, ‘ମୁଁ ମ�ୋର ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷଟି ପାଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆସ, ମ�ୋ’
ସହିତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ କର।’ ସେହିଭଳି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ,ି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ
ପାପୀ ତା’ ହୃ ଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ �ର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହୁ ଏ। ଯେଉଁ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ହୃ ଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେ�ତ ଧାର୍ମିକ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଅପେକ୍ଷା ଗ�ୋଟିଏ ପାପୀ ଲ�ୋକର ହୃ ଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହୁ ଏ।
4.57 ହଜିଥିବା ମୁଦ୍ରାର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ମନେକର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକର ଦଶଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗ�ୋଟିଏ ହଜିଗଲା। ତେବେ
ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି ଆଲୁ ଅ ଲଗେଇ ଘର ସାରା ଭଲ କରି ଓଳେଇ ପକେଇବ ଓ ରୂପା ମୁଦ୍ରାଟି ନ
ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼େ ଖ�ୋଜିବ। ହଜି ଯାଇଥିବା ରୂପାମୁଦ୍ରାଟି ପାଇଗଲେ ସେ ତା’ ବନ୍ଧୁ ଓ
ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିବ, ‘ମୁଁ ବହୁ ତ ଆନନ୍ଦିତ। କାରଣ ମ�ୋର ହଜି ଯାଇଥିବା ରୂପା ମୁଦ୍ରାଟି
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ମିଳଗ
ି ଲା। ଆସ, ମ�ୋ’ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର।’ ସେହିଭଳି ଜଣେ ପାପୀ ତା’ ହୃ ଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ,
ପରମେ�ରଙ୍କ ଦୂ ତମାନେ ବହୁ ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁ ଅନ୍ତି।”175
4.58 ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ରର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଜଣେ ଲ�ୋକର ଦୁ ଇ ପୁଅ ଥିଲେ। ଦିନେ ସାନପୁଅ ତା’ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ‘ବାପା,
ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ତୁ ମ୍ଭର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମ�ୋ’ ଭାଗତକ ଦେଇଦିଅ।’ ତେଣୁ ତା’ ବାପା ତାହାଙ୍କର ସବୁ
ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁ ଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ।
ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସାନପୁଅ ତା’ ଭାଗର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିତକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗ�ୋଟିଏ ଦୂ ର ଦେଶକୁ
ଗ୍ଭଲିଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଗ�ୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼େଇ
ଦେଲା। ସବୁ ତକ ସାରିଦେଲା ପରେ, ସେହି ଦେଶରେ ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଦୁ ର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ
ଅଭାବ ଭିତରେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡଲ
଼ି ା। ତା’ର ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡଲ
଼ି ା। ତେଣୁ ସେ ସେହି
ଦେଶରେ ଗ�ୋଟିଏ ଲ�ୋକ ପାଖକୁ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଗଲା, ସେ ଲ�ୋକଟି ତାହାକୁ ତା ପଡଆ
଼ି ରେ
ଘୁଷୁରି ଚରେଇବାକୁ ପଠାଇଲା। ତାହାକୁ ଏତେ ଭ�ୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଘୁଷୁରମ
ି ାନେ ଖାଉଥିବା
ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛ ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି ତାହାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ।
ଏବେ ସେ ବୁ ଝି ପାରିଲା ଯେ, ସେ ବହୁ ତ ମୂର୍ଖାମୀ କରିଛ।ି ସେ ଭାବିଲା, ‘ମ�ୋ’ ବାପାଙ୍କର
ମୂଲିଆମାନଙ୍କର କେତେ ଖାଦ୍ୟ ବଳୁ ଛ।ି ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭ�ୋକରେ ମରୁଛି। ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
ମ�ୋ’ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ।ି ’ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିବ,ି ‘ବାପା, ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁ ମ୍ଭ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛ।ି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭର ପୁଅ ହେବାର ଯ�ୋଗ୍ୟ ନୁ ହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଦୟାକରି
ତୁ ମ୍ଭର ଅନ୍ୟ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ଭଳି ରଖ।’ ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ତା’ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲା।
ପୁତ୍ର ବହୁ ତ ଦୂ ରରେ ଥିଲାବେଳେ ବାପା ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୁ ଃଖ ଅନୁ ଭବ
କଲେ ଓ ତା’ ପାଖକୁ ଦ�ୌଡ଼ିଗଲେ। ସେ ପୁଅକୁ କୁ ଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପୁଅ କହିଲା,
‘ବାପା, ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁ ମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛ।ି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭର ପୁଅ ହେବାକୁ
ଯ�ୋଗ୍ୟ ନୁ ହେଁ।’
କିନ୍ତୁ ବାପା ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ‘ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ତା’ ପାଇଁ ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ
ପ�ୋଷାକ ଆଣ। ତା’ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦଟ
ି ଏ
ି ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ପାଦରେ ଭଲ ଜ�ୋତା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ଆମ୍ଭର
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ସବୁ ଠାରୁ ମ�ୋଟା ବାଛୁ ରଟ
ି କ
ି ୁ ଆଣ। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମାରିବା। ଆମ୍ଭର ଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରଚୁର
ହେବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗ�ୋଟିଏ ଭ�ୋଜି କରିବା। ମ�ୋର ପୁଅ ମରି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ସେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି
ଉଠିଛ।ି ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମିଳି ଯାଇଛି।’ ତେଣୁ ସେମାନେ ଭ�ୋଜିର ଆୟ�ୋଜନ କଲେ।
“ଏହି ସମୟରେ ଲ�ୋକଟିର ବଡ଼ ପୁଅ କ୍ଷେତରେ ଥିଲା। ଫେରିଲା ବେଳେ, ଘର ପାଖାପାଖି
ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେ ନାଚଗୀତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଗ୍ଭକରକୁ ଡାକି ପଗ୍ଭରଲ
ି ା, ‘ଏ
ସବୁ କ’ଣ ଗ୍ଭଲିଛ?
ି ’ ଗ୍ଭକରଟି କହିଲା, ‘ତୁ ମ୍ଭ ଭାଇ ଫେରି ଆସିଛ।ି ତୁ ମ୍ଭ ବାପା ଭ�ୋଜି ପାଇଁ ମ�ୋଟା

ବାଛୁ ରଟ
ି ି ମାରିଛନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭ ଭାଇ କୁ ଶଳରେ ଫେରି ଆସିଥିବାରୁ ତୁ ମ୍ଭ ବାପା ବହୁ ତ ଖୁସୀ ହେଉଛନ୍ତି।’
ଏହା ଶୁଣି ବଡ଼ ପୁଅ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା
ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା’ ବାପା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ
କହିଲା, ‘ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଗ�ୋଟିଏ କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି ତୁ ମ୍ଭର ସେବା କରି ଆସିଛ।ି ତୁ ମ୍ଭର ଆଦେଶକୁ
ସବୁ ବେଳେ ମାନି ଆସିଛ।ି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଛେଳିଟଏ
ି ମଧ୍ୟ କେବେ ମାରି ନାହଁ। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’
ପାଇଁ ଓ ମ�ୋ’ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଭ�ୋଜିଟଏ
ି ଦେଇ ନାହଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭର ଏହି ପୁଅଟି
ତୁ ମ୍ଭର ସବୁ ତକ ସମ୍ପତ୍ତି ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛି। ତା’ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି
ଆସିଲା। ଆଉ ତା’ ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋଟା ବାଛୁ ରଟ
ି କ
ି ୁ ମାରିଲ!’
“କିନ୍ତୁ ବାପା ତାକୁ କହିଲେ, ‘ପୁଅ, ତୁ ସବୁ ବେଳେ ମ�ୋ’ ପାଖରେ ଅଛୁ । ମ�ୋର ଯାହାକିଛ ି ଅଛି,
ସେ ସବୁ ତ�ୋର। କିନ୍ତୁ ତ�ୋର ଏ ଭାଇ ମରିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ପୁଣି ଜୀବନ ପାଇଲା। ସେ ହଜି
ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ମିଳଲ
ି ା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଖୁସୀ ହେବା ଓ ଭ�ୋଜି କରିବା ଉଚିତ।’176
4.59 ଅବି�ସ୍ତ ପରିଗଳ
୍ଭ କର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଜଣେ ଧନୀ ଲ�ୋକ ଥିଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୁ ଝାସୁଝା
କରିବା ପାଇଁ ଗୁମାସ୍ତାଟିଏ ରଖିଲେ। ପରେ ଧନୀ ଲ�ୋକ ଜଣକ ଅଭିଯ�ୋଗ ପାଇଲେ ଯେ, ଗୁମାସ୍ତା
ତାହାଙ୍କୁ ଠକୁ ଥିଲା। ଧନୀଲ�ୋକ ଜଣକ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ‘ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା
ଶୁଣୁଛ।ି ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହାସବୁ କରିଛ, ତା’ର ହିସାବ ମ�ୋତେ ଦିଅ। ଏଣିକି ତୁ ମ୍ଭେ ଆଉ ମ�ୋର ଗୁମାସ୍ତା
ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ।’
ଗୁମାସ୍ତା ଜଣକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ‘ଏବେ ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?
ି ମ�ୋ’ ମାଲିକ ମ�ୋ’ ଗ୍ଭକର
ି ି
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ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାତ ଖ�ୋଳିବା ପାଇଁ ମ�ୋ’ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ। ଭିକ ମାଗିଲେ ମ�ୋତେ ଲାଜ
ମାଡ଼ିବ।’ ତେବେ ମ�ୋତେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତା ମୁଁ ଜାଣିଛ।ି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁମାସ୍ତା ଗ୍ଭକର
ି ି
ହରାଇବି, ସେତେବେଳେ ଯେପରି ଲ�ୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମ�ୋର �ାଗତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ
ଗ�ୋଟିଏ କାମ ମୁଁ କରିବ।ି
ତେଣୁ ଗୁମାସ୍ତା ଜଣକ ମାଲି କଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାତକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ
ପ୍ରଥମେ ଖାତକଟିକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , ‘ମ�ୋ’ ମାଲିକଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭର କେତେ ଦେବାକୁ ଅଛି?’ ଲ�ୋକଟି ଉତ୍ତର

ଦେଲା, ‘ଶହେ ମହଣ ତେଲ।’ ଗୁମାସ୍ତା ତାକୁ କହିଲେ, ‘ଏଇଟି ତୁ ମ୍ଭର ହିସାବ କାଗଜ ନିଅ। ବସିପଡ଼ି
ତାକୁ କମ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ପଗ୍ଭଶ ବ�ୋଲି ଲେଖିଦିଅ।’
ତା’ପରେ ଗୁମାସ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ଖାତକକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , ‘ତୁ ମ୍ଭର କେତେ ଋଣ ପରିଶ�ୋଧ କରିବାକୁ
ଅଛି?’ ଖାତକଟି କହିଲା, ‘ଶହେ ଭରଣ ଗହମ’, ଗୁମାସ୍ତା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ଏଇଟି ତୁ ମ୍ଭର ହିସାବ
କାଗଜ ନିଅ, ତାକୁ କମ୍ କରି ଅଶୀ ଭରଣ ବ�ୋଲି ଲେଖିଦିଅ।’
ପରେ ମାଲିକ ସେହି ଅସାଧୁ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କାରଣ ଗୁମାସ୍ତା ଚତୁ ରତାର ସହିତ
କାମ ତୁ ଲେଇ ଦେଲେ। ତାହାଙ୍କ ଭଳି, ଅନ୍ୟଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଏହି
ସାଂସାରିକ ଲ�ୋକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚତୁ ର।”
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ ି ଯେ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହାସବୁ ଅଛି ସେଥିରେ ପରମେ�ରଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା
ସ୍ଥାପନ କର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗତିକ ଧନ ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଚିରନ୍ତନ ନିବାସରେ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ �ାଗତ କରାଯିବ। ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଣକୁ ବି�ାସ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ
ତାକୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଗୁଡକ
଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି�ାସ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅଳ୍ପ ଜିନଷ
ି ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଅସାଧୁ
ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେ ଅଧିକ ଜିନଷ
ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସାଧୁ ହୋଇଯିବା ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସାଂସାରିକ
ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବି�ାସ ଯ�ୋଗ୍ୟ ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି
ପାଇଁ କିଏ ବି�ାସ କରିବ? ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ଜିନଷ
ି ରଖିବା ପାଇଁ ବି�ାସ ଯ�ୋଗ୍ୟ
ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ନାହଁ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜ ଜିନଷ
ି ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ଯିବ ନାହିଁ।
ଜଣେ ସେବକ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଦୁ ଇଜଣ ମାଲିକଙ୍କ ସେବା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜଣକୁ ଘୃଣା
କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ। କିମବା୍ ସେ ଜଣକ ପ୍ରତି ବି�ସ୍ତ ରହିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବେଖାତିରି
କରିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏକା ବେଳେ ପରମେ�ର ଓ ଧନ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ସେବା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।”
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ଫାରୂଶୀମାନେ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଫାରୂଶୀମାନେ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ

ସମାଲ�ୋଚନା କଲେ। ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଲ�ୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ
ବ�ୋଲି ଦେଖେଇ ହେଉଛ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃ ଦୟରେ ପ୍ରକୃ ତରେ କ’ଣ ଅଛି, ତାହା ପରମେ�ର ଜାଣନ୍ତି।
ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟକୁ ଲ�ୋକମାନେ ବହୁ ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ�ୋଲି ମନେ କରିଥା’ନ୍ତି, ତାହା ପରମେ�ରଙ୍କ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ମୂଲ୍ୟ ହୀନ।”177
4.60 ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଥରେ ଜଣେ ଧନୀଲ�ୋକ ସଦାବେଳେ ଭଲ ଭଲ ପ�ୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ସେ ଏତେ
ଧନୀ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଦନ
ି ଗ�ୋଟିଏ ବିଳାସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ�ୋଜି ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିଲା। ଲାଜାର ନାମରେ
ଜଣେ ଅତି ଗରିବ ଲ�ୋକ ଥିଲା। ତା’ ଦେହ ଘା’ରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଲାଜାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ
ଧନୀଲ�ୋକଙ୍କ ଫାଟକ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହୁ ଥିଲା। ଧନୀଲ�ୋକ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯାହା ଛାଡ଼ି ଦିଏ
ସେହି ଅଇଁଠା ଅଂଶତକ ଖାଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା। କୁ କୁରମାନେ ଆସି ତା’ର ଘାଆକୁ ଗ୍ଭଟୁଥିଲେ।
ପରେ ଲାଜାର ମରିଗଲା। �ର୍ଗଦୂ ତମାନେ ତାହାକୁ ନେଇଯାଇ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ କ�ୋଳରେ
ରଖିଲେ। ଧନୀ ଲ�ୋକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ତାହାକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ତାହାକୁ ନର୍କକୁ
ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ବହୁ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭ�ୋଗ କଲା। ଧନୀଲ�ୋକ ଜଣକ ଉପରକୁ
ଅନାଇଲା ଓ ଲାଜାରକୁ କ�ୋଳରେ ଧରିଥିବା ଅବ୍ରହାମଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଦୂ ରରେ ଦେଖିଲା। ସେ ଡାକିଲା,
‘ପିତା ଅବ୍ରହାମ, ମ�ୋତେ ଦୟା କର। ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଲାଜାରକୁ ପଠାଅ। ସେ ତା’ ଅଙ୍ଗୁଳି ଟିପକୁ
ପାଣିରେ ବୁ ଡ଼େଇ ମ�ୋ’ ଜିଭରେ ଟ�ୋପାଏ ଟ�ୋପାଏ ପାଣି ଦେଉ। ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ ବହୁ ତ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭ�ୋଗ କରୁଛି।’
କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରହାମ କହିଲେ, ‘ପୁଅ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ , ସେତେବେଳେ କଥା ଟିକଏ
ି ମନେ
ପକା। ତୁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଛୁ । କିନ୍ତୁ ଲାଜାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଜିନଷ
ି ଘଟିଛ।ି ଏବେ
ସେ ଆରାମରେ ଅଛି ଓ ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭ�ୋଗୁଛୁ। ତା’ ଛଡ଼ା ତ�ୋର ଓ ଆମ୍ଭ ମଝିରେ ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ଖାତ
ଅଛି। ତ�ୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଖାତକୁ କେହି ପାରି ହୋଇ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।’ ଏବଂ
ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କେହି ଏଠାକୁ ଆସି ପାରିବେ ନାହିଁ।’
ଧନୀ ଲ�ୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ‘ତେବେ ପିତା, ଦୟାକରି ଲାଜାରକୁ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମ�ୋର
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ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଅ। ମ�ୋର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଲାଜାର ମ�ୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ
ଦେବ। ତା’ହେଲେ ସେମାନେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭ�ୋଗ କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ।’

କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରହାମ କହିଲେ, ‘ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମ�ୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଲେଖା
ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଛ।ି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ।’
ଧନୀ ଲ�ୋକଟି କହିଲା, ‘ନା, ପିତା ଅବ୍ରହାମ! ଯଦି ମରି ଯାଇଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି
ଜଣେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ବି�ାସ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ହୃ ଦୟ ଓ ଜୀବନକୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ।’
କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରହାମ ତାହାକୁ କହିଲେ, ‘ନା, ଯଦି ତୁ ମ୍ଭ ଭାଇମାନେ ମ�ୋଶା ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ କଥା
ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଫେରି ଆସି ଥିବା କ�ୌଣସି ଲ�ୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ
ନାହିଁ।’178
4.61 କ୍ଷମା, ବି�ାସ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ନିଶ୍ଚି ତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ
ଲ�ୋକେ ପାପ କରିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲ�ୋକ �ାରା ଏଭଳି ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ, ସେହି ଲ�ୋକ ପାଇଁ
ଏହା ବହୁ ତ ଖରାପ ହେବ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଏଭଳି ଦୁ ର୍ବଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହେଲେ ପାପ କରିବା
ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ତାହା ପାଇଁ ଏହା ବହୁ ତ ଖରାପ ହେବ। ବେକରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁ ଡ଼ି
ମରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହ।
“ଯଦି ତୁ ମ୍ଭର ଭାଇ ପାପ କରେ, ତେବେ ତାକୁ କୁ ହ ଯେ ଭୁଲ କରୁଛି। ସେ ଯଦି ଦୁ ଃଖ ପ୍ରକାଶ
କରି ଆଉ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭର ଭାଇ ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ମ୍ଭ ପ୍ରତି
ସାତଥର ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଓ ପ୍ରତିଥର ଆସି କହେ ଯେ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁ ଃଖିତ, ତେବେ ତାକୁ କ୍ଷମା
କରି ଦିଅ।”
ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ବି�ାସ ପ୍ରଦାନ କର।”
ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, “ଯଦି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ବି�ାସ ଗ�ୋଟିଏ ସ�ୋରିଷଦାନା ପରିମାଣର ହୋଇଥାଏ,
ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏହି ତୁ ତ ଗଛକୁ କହି ପାରିବ, ନିଜକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ର�ୋପଣ କର,
ତେବେ ଗଛଟି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବ।
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ମନେକର, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକର ଗ୍ଭକରଟିଏ ଅଛି। ସେହି ଗ୍ଭକର ତୁ ମ୍ଭ ବିଲରେ କାମ

କରିଆସେ। ସେ ତୁ ମ୍ଭ ବିଲରେ ହଳ କରି ଆସୁଛ ି କିମ୍ବା ମେଷଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ଆସେ। ସେ କାମରୁ
ଫେରିବା ପରେ ତୁ ମ୍ଭେ ତାକୁ କ’ଣ କହିବ? ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ କହିବ ଯେ, ‘ଭିତରକୁ ଆସ ଓ ଖାଇବାକୁ
ବସ?’ ନା, ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭର ଗ୍ଭକରକୁ କହିବ, ‘ମ�ୋ’ ପାଇଁ କିଛ ି ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମ�ୋ’ ଖିଆପିଆ
ସରିଲେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଖାଇବ ଓ ପିଇବ।’ ଗ୍ଭକର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ପାଇବା କଥା ନୁ ହେଁ।
କାରଣ ମାଲିକ ଯାହା କରିବାକୁ କହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ତାହା ହିଁ କରେ। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି
ଏକା କଥା ହେବ। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମତକ କରି ଦେବା ପରେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର କହିବା
ଉଚିତ ଯେ, ‘ଆମ୍ଭେମାନେ କ�ୌଣସି ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ନ�ୋହୁ ଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ
ଅଯ�ୋଗ୍ୟ ଗ୍ଭକର ଓ ଆମ୍ଭର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଆମ୍ଭେ କେବଳ ତାହା ହିଁ କରିଛୁ।”179
4.62 ଲାଜାରଙ୍କ ମୃ ତ୍ୟୁ
ଲାଜାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ବେଥନୀୟା ନଗରରେ ରହୁ ଥିଲେ। ସେଠାରେ
ମରିୟମ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାର୍ଥା ବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। (ସେହି ମରିୟମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ
ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅତର ଢାଳି ନିଜ କେଶରେ ପାଦ ପ�ୋଛି ଦେଇଥିଲେ।) ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ ଲାଜାର
ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମରିୟମ ଓ ମାର୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗ�ୋଟିଏ ଲ�ୋକ ପଠାଇଲେ।
ସେମାନେ କହି ପଠାଇଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ତୁ ମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, “ତାହାର ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ନୁ ହେଁ। କିନ୍ତୁ ତା’ର ଅସୁସ୍ଥତା
ପରମେ�ରଙ୍କର ଗ�ୌରବ ନିମନ୍ତେ। ପରମେ�ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏହା �ାରା ଗ�ୌରବା�ିତ ହେବେ।”
ଯୀଶୁ ମାର୍ଥା, ତା’ର ଭଉଣୀ ମରିୟମ ଓ ଲାଜାରଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଲାଜାରଙ୍କ
ଅସୁସ୍ଥତାର ଖବର ପାଇ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଠାରେ ଆହୁ ରି ଦୁ ଇ ଦିନ ରହିଗଲେ। ତା’ପରେ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଗ୍ଭଲ, ଆମ୍ଭେ ଯିହୂଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା।”
ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ଗୁରୁ, ଯିହୂଦାରେ ତ’ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ ପଥରରେ ମାରିବାକୁ
ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଅଳ୍ପଦିନ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଗ୍ଭହାନ୍?
ତି ”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାରଘଣ୍ଟା ଆଲ�ୋକ ଥାଏ। ଜଣେ ଲ�ୋକ ଦିନବେଳେ
ଗ୍ଭଲିଲେ ସେ ଝୁ ଣ୍ଟେ ନାହିଁ କି ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ଆଲ�ୋକରେ ସେ ଦେଖି ପାରେ। କିନ୍ତୁ
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ରାତିରେ ଜଣେ ଲ�ୋକ ଝୁ ଣ୍ଟେ, କାରଣ ରାତିବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ଆଲ�ୋକ ନ ଥାଏ।”

ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିବା ସାରିବା ପରେ, କହିଲେ, “ଆମ୍ଭର ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ�ୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ
ତାହାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛି।”
ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ସେ ଶ�ୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ।”
ଯୀଶୁଙ୍କର କହିବା ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ, ଲାଜାର ମୃତ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁ ଝଲେ
ି ଯେ ସେ
ସାଧାରଣ ଶ�ୋଇବା ବିଷୟରେ କହୁ ଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ କହିଲେ, “ଲାଜାର ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସୀ ଯେ ମୁଁ ସେଠାରେ ନ ଥିଲି।
ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋ’ଠାରେ ବି�ାସ କରିବ।
ଗ୍ଭଲ, ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା।”
ତା’ପରେ ଥ�ୋମା ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ କୁ ହାଯାଉଥିଲା ସେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଗ୍ଭଲ
ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯିହୂଦାରେ ମରିବା।”180
4.63 ଲାଜାରର ଭଉଣୀମନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସା�ନା
ଯୀଶୁ ବେଥନୀୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ, ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ କବରସ୍ଥ ହେବାର ଗ୍ଭରି
ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ବେଥନୀୟା ଯିରୁଶାଲମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ତିନ ି କିଲ�ୋମିଟର ଦୂ ର। ଅନେକ ଯିହୂଦୀ
ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ
ଲାଜାର ସକାଶେ ସା�ନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ମାର୍ଥା ଶୁଣିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ �ାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ
ଘରେ ରହିଲେ। ମାର୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ମ�ୋର
ଭାଇ ମରି ନ ଥା’ନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକିଛ ି ମାଗିବେ, ପରମେ�ର
ତାହା ଦେବେ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭର ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ।”
ମାର୍ଥା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ଜାଣେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି
ଉଠିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ।”
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ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ମ�ୋ’ଠାରେ ବି�ାସ କରୁଥିବା ଲ�ୋକ

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିବ ଓ ଜୀବିତ ରହିବ। ମ�ୋ’ଠାରେ ରହୁ ଥିବା ଓ ବି�ାସ କରୁଥିବା ଲ�ୋକ
କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ। ମାର୍ଥା ତୁ ମେ କ’ଣ ଏହା ବି�ାସ କର?”
ମାର୍ଥା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ�ୋଲି ବି�ାସ କରେ। ଆପଣ
ପରମେ�ରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯାହାଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି।”
ମାର୍ଥା ଏ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ଭଉଣୀ ମରିୟମ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ
ଏକୁ ଟଆ
ି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, “ଏଠାରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଖ�ୋଜୁ ଛନ୍ତି।”
ମରିୟମ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ
ଆସି ନ ଥିଲେ। ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେହିଠାରେ ଥିଲେ।
ଯିହୂଦୀମାନେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସା�ନା ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ
ମରିୟମଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହ�ୋଇ ତରବରରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ
ବ�ୋଧେ ସେ ଲାଜାରଙ୍କ କବର ପାଖକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ
ଗଲେ। ମରିୟମ ଯୀଶୁ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ମରିୟମ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏଠାରେ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ମ�ୋ’ ଭାଇ ମରି ନ ଥା’ନ୍ତା।”
ଯୀଶୁ ମରିୟମକୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖ ଅନୁ ଭବ କଲେ ଓ ଅନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟଥା
ଅନୁ ଭବ କଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଲାଜାରଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିଛ?”
ସେମାନେ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ।”
ଯୀଶୁ କାନ୍ଦିଲେ।
ଯିହୂଦୀମାନେ କହିଲେ, “ଦେଖ, ଯୀଶୁ ଲାଜାରଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ।”
କିନ୍ତୁ କେତେକ ଯିହୂଦୀ କହିଲେ, “ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧ ଲ�ୋକଟିର ଆଖି ଭଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ
ସେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ମରଣ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କିଛ ି କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ।”181
4.64 ମୃ ତ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦାନ
ଯୀଶୁ ପୁଣି ବହୁ ତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଲାଜାରଙ୍କ କବର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ତାହା ଗ�ୋଟିଏ
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ଗୁହା ଥିଲା ଓ ତା ମୁହଁରେ ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଘ�ୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଏ
ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ।”

ମାର୍ଥା କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ସେ ମରିବାର ଗ୍ଭରି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁ ର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ।”
ମାର୍ଥା ମୃତ ଲ�ୋକର ଭଉଣୀ ଥିଲେ।
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିଥିଲି, ତାହା ମନେପକାଅ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହିଥିଲି, ଯଦି
ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରିବ ତେବେ ପରମେ�ରଙ୍କର ଗ�ୌରବ ଦେଖି ପାରିବ।”
ତେଣୁ ସେମାନେ ପଥର ବାହାର କଲେ। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଊ�କୁ ଗ୍ଭହ ିଁ କହିଲେ, “ହେ ପରମପିତା,
ତୁ ମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ କଥା ଶୁଣିଛ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେ ସବୁ ବେଳେ
ମ�ୋ’ କଥା ଶୁଣ। ମାତ୍ର ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ପଠାଇଛ ବ�ୋଲି ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲ�ୋକମାନେ
ଯେପରି ବି�ାସ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହିଲି।” ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ �ରରେ ଡାକିଲେ,
“ଲାଜାର, ବାହାରି ଆସ।” ମୃତ ଲ�ୋକଟି ବାହାରି ଆସିଲା। ତାହାଙ୍କର ହାତ ଗ�ୋଡ଼ରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କନା
ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗ�ୋଟିଏ ରୁମାଲ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା।
ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “କନାଗୁଡକ
଼ି କାଢ଼ି ନିଅ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ।”182
4.65 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା
ସେଠାରେ ମରିୟମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯିହୂଦୀ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ
ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଯିହୂଦୀ ତାହାଙ୍କୁ ବି�ାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ
କେତେକ ଯିହୂଦୀ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେମାନେ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କରିଥିବା
କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତା’ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ ଯିହୂଦୀ ପରିଷଦର ଗ�ୋଟିଏ ସଭା
ଡାକିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭର କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହି ଲ�ୋକ ବହୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଛି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବି�ାସ କରିବେ।
ତା’ପରେ ର�ୋମୀୟମାନେ ଆସି ଆମ ମନ୍ଦିର ଓ ଆମ୍ଭ ଜାତି ଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ।”
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୟାଫା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ସେହି ବର୍ଷପାଇଁ ମହାଯାଜକ
ଥିଲେ। କୟାଫା କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ସବୁ କଛ
ି ି ଜାଣି ନାହଁ। ସମଗ୍ର ଜାତି �ଂସ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ
ଲ�ୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବା ଉତ୍ତମ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ତାହା ଅନୁ ଭବ କରୁ ନାହଁ।”
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କୟାଫା ନିଜେ ସେହି କଥା ଭାବି ପାରି ନ ଥିଲେ। ଯେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ

କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀୟ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବେ। ହଁ, ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ନିଜ ଜୀବନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେ�ରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବେ,
ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼େ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଓ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭ�ୋଗ କରିବେ।
ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯିହୂଦୀନେତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା କଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ�ୋଲାଖ�ୋଲି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଯିରୁଶାଲମ
ଛାଡ଼ି ମରୁଭୂମି ପାଖଥିବା ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେହି ସହରର ନାମ ଏଫ୍ରୟି ମ । ସେ
ସେଠାରେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ।183
4.66 ଦଶ କୁ ଷ୍ଠିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ଗାଲିଲୀରୁ ଶମିର�ୋଣକୁ ଗଲେ। ସେ ଗ�ୋଟିଏ ଛ�ୋଟ
ନଗରକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦଶ ଜଣ ଲ�ୋକ ଭେଟିଲେ। ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର କୁ ଷ୍ଠର�ୋଗ
ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି ପାଖକୁ ଆସି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ପାଟି କରି ଡାକିଲେ, “ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ! ଦୟାକରି ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।”
ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ନିଜ ଦେହକୁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ
ଦେଖାଅ।”
ସେହି ଦଶ ଜଣ ଲ�ୋକ ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ଲ�ୋକ ନିଜକୁ
ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଇଥିବାର ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ବଡ଼ ପାଟିକରି ନଇଁପଡ଼ି
ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ନଇଁପଡ଼ି ପ୍ରମାଣ କଲା ଓ
ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଏହି ଲ�ୋକଟି ଶମିର�ୋଣର ଅଧିବାସୀ ଥିଲା। (ସେ ଯିହୂଦୀ ନ ଥିଲା,)
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଦଶ ଜଣ ଲ�ୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ କାହାନ୍?
ତି ସୁସ୍ଥ
ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସି ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ ଏହି
ଶମିର�ୋଣୀୟ ଜଣକ କେବଳ ଥିଲା?” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, “ଠିଆ ହୁ ଅ। ତୁ ମ୍ଭେ ଏବେ
ଯାଅ। ତୁ ମ୍ଭର ବି�ାସ କରିଥିବା ହେତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଭଲ ହୋଇଗଲ।”184
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4.67 ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ
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କେତେକ ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆସିବ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛ।ି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ,
ତାହାକୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଲ�ୋକମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ, ‘ହେଇ ଦେଖ,
ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି କିମବା୍ ସେଠାରେ ଅଛି। ନା, ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି।’”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଦିନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଦିନ ଗୁଡକ
଼ି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦିନଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ତ ଇଚ୍ଛା କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ତାହା ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଲ�ୋକମାନେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ‘ଦେଖ ତାହା ସେଠାରେ!’ ‘ଦେଖ,
ତାହା ଏଠାରେ!’ କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେହିଠାରେ ରୁହ। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖ�ୋଜ ନାହିଁ।
“ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଫେରି ଆସିବା ସମୟ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଜାଣି ପାରିବ। ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଫେରି
ଆସିବେ, ସେ ଆକାଶରେ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉ�ଳ ବିଜୁଳି ଝଲକିଲା ଭଳି
ଦେଖାଯି ବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭ�ୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ �ାରା ହତ ହେବେ।
ନ�ୋହ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ
ସେହି ଏକା କଥା ଘଟିବ। ନ�ୋହଙ୍କ ସମୟରେ, ଏପରିକି ନ�ୋହ ଜାହାଜରେ ବସିବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଲ�ୋକମାନେ ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲେ ଓ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ତା’ପରେ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ସେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଲା।
ପରମେ�ର ଲ�ୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ସଦ�ୋମ ନଗର �ଂସ କଲାବେଳେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ଏବେ
ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ଘଟିବ। ସେହି ଲ�ୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଖିଆପିଆ, କିଣାବିକା କରୁଥିଲେ। ଗଛ
ଲଗାଉଥିଲେ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତ�ୋଳୁ ଥିଲେ। ଲ�ୋଟ ନଗର ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଯିବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ
ଲ�ୋକମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେଠାରେ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବର୍ଷା ହେଲା
ଓ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍
ସେହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ।
ସେ ଦିନ ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ତା’ର ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଥିବ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜିନଷ
ି ପତ୍ର
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ଆଣିବାକୁ ତାକୁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ବିଲରେ ଥିବ, ତେବେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି

ପାରିବ ନାହିଁ। ଲ�ୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ’ଣ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ପକାଅ।
ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ତାହା ହରେଇ ବସିବ। କିନ୍ତୁ
ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ତା’ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ
ଗ�ୋଟିଏ କ�ୋଠରିରେ ହୁ ଏତ ସେହି ରାତିରେ ଦୁ ଇଜଣ ଲ�ୋକ ଶ�ୋଇଥାଇ ପାରନ୍,ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନିଆ ହେବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ହୁ ଏତ ଦୁ ଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ଏକତ୍ର ଚକିରେ
ଶସ୍ୟ ଦାନା ପେଶୁ ଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନେଇ ନିଆଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ
ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ।”
ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଏ ଘଟଣା କେଉଁଠାରେ ଘଟିବ ପ୍ରଭୁ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଶାଗୁଣାମାନେ ଉଡ଼ିବା �ାରା ଲ�ୋକମାନେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି କ�ୌଣସି ଏକ
ଶବ ପଡ଼ିଛ।ି ”185
4.68 ବିଧବାର ନୀରବଛିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟାଶା
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ସଦାବାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା
ଉଚିତ। ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ଭରସା ହରେଇବା ଉଚିତ ନୁ ହେ।ଁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା
ପାଇଁ ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ: “ଥରେ ଗ�ୋଟିଏ ନଗରରେ ଜଣେ ବିଗର
୍ଭ ପତି ଥିଲା। ପରମେ�ରଙ୍କୁ
ତାହାଙ୍କର ଡର ନ ଥିଲା କି ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ ଭାବୁ ଛନ୍,ତି ସେଥିପ୍ରତି ଖାତିରି
କରୁ ନ ଥିଲେ। ସେହି ନଗରରେ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ଥିଲା। ତା’ର �ାମୀ ମରି ଯାଇଥିଲା। ସେ
ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି ଏହି ବିଗ୍ଭରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହୁ ତ ଥର ଆସୁଥିଲା ସେ ବିଗ୍ଭରପତିଙ୍କୁ କହୁ ଥିଲା,
‘ଗ�ୋଟିଏ ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ମ�ୋ’ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ଦିଅ।’ କିନ୍ତୁ
ବିଗର
୍ଭ ପତି ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନ ଥିଲେ। କେତେ ସମୟ ପରେ ବିଗର
୍ଭ ପତି
ଜଣକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ‘ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଡରୁ ନାହିଁ କି ଲ�ୋକମାନେ ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ
କ’ଣ ଭାବୁ ଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଖାତିରି ବି କରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି ମ�ୋତେ ସବୁ ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ
କରି ପକାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ଦେଇଦେଲେ ସେ ମ�ୋ’ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବ। ନଚେତ ସେ
ମ�ୋତେ ହଇକାଣ କରୁଥିବ।”
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ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, “ଶୁଣ, ସେହି ଦୁ ଷ୍ଟ ବିଗର
୍ଭ ପତି ଜଣକ ଯାହା କହିଲେ, ସେ କଥାର ଗ�ୋଟିଏ ଅର୍ଥ

ଅଛି। ପରମେ�ରଙ୍କ �ାରା ମନ�ୋନୀତ ଲ�ୋକମାନେ ଦିନରାତି ତାହାଙ୍କୁ ପାଟି କରି ଡାକୁ ଥା’ନ୍।ତି
ଯାହା ଠିକ୍, ତାହା ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଦେଇଥା’ନ୍ତି। ନିଜ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର
ଦେବାରେ ପରମେ�ର ଆଦ�ୌ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ।ି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରମେ�ର
ତାହାଙ୍କ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ଏ
ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କର ବି�ାସୀମାନଙ୍କୁ ପାଇ ପାରିବେ କି?”186
4.69 ଫାରୂଶୀ ଓ କରଆଦାୟକାରୀର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
କେତେକ ଲ�ୋକ ଭାବୁ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବହୁ ତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ତ ଭଲ ହୋଇଥିବା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା
ପାଇଁ ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ: “ଜଣେ ଫାରୂଶୀ ଓ ଜଣେ କରଆଦାୟକାରୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି
ଦୁ ଇଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଫାରୂଶୀଜଣକ କରଆଦାୟକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂ ରରେ
ଅଲଗା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଫାରୂଶୀ ଜଣକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କହିଲେ, ‘ହେ ପରମେ�ର,
ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭଳି ଖରାପ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ତୁ ମ୍ଭକୁ କୃ ତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ େଗ୍ଭର,ି ଠକାମି,
ବ୍ୟଭିଗ୍ଭର, ପାପ କରୁଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁ ହେଁ। ମୁଁ ଏହି କରଆଦାୟକାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ
ହୋଇଥିବାରୁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରେ କୃ ତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଲ�ୋକ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁ ଇ ଥର
ଉପବାସ କରେ। ମୁଁ ମ�ୋର ସମସ୍ତ ର�ୋଜଗାରର ଦଶ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ଦାନ କରେ।’
“କରଆଦାୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏକାକୀ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବେଳେ ସେ
�ର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ ନାହିଁ। କରଆଦାୟକାରୀ ପରମେ�ରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି
ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ‘ହେ ପରମେ�ର, ମ�ୋ’ ଉପରେ ଦୟା କର। ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ।’ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
କହୁ ଛ,ି ‘ଏହି ଲ�ୋକଟି ଯେତେବେଳେ ତା’ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ କରି ତା’ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା, ସେ
ପରମେ�ରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ପରିଗଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫାରୂଶୀ ଅନୁ ଭବ କଲା ଯେ ସେ
ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଲ�ୋକ, ସେ ପରମେ�ରଙ୍କ ପ୍ରତି ବି�ସ୍ତ ନ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ
ନିଜକୁ ନିଜେ ମହାନ ବ�ୋଲି ଭାବେ, ତାକୁ ହୀନ କରି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ନିଜକୁ ହୀନ କରି
ଦିଏ ତାକୁ ମହାନ କରାଯିବ।”187
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4.70 ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା

କେତେକ ଫାରୂଶୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଜଣେ
ପୁରୁଷ କ�ୌଣସି କାରଣରୁ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କି?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛ ଯେ, ‘ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୂଳରୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ପୁରୁଷ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ?’ ପରମେ�ର କହିଲେ, ‘ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ
ଛାଡ଼ି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳତ
ି ହେବ, ଏବଂ ସେ ଦୁ ଇଜଣ ଏକ ହୋଇଯି ବେ।’ ତେଣୁ �ାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ଦୁ ଇଜଣ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏକ ହୋଇ ଯାଆନ୍।ତି ପରମେ�ର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି
ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ନ କରୁ।”
ଫାରୂଶୀମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତେବେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଲେଖି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ
ପାରିବ ବ�ୋଲି ମ�ୋଶା କାହିଁକି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି?”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା
କରିଥିବାରୁ ମ�ୋଶା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ
ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା।”188
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ
ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟରେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି । ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଅନ୍ୟ
ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରେ, ସେହି ପୁରୁଷ ତା ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ପାପ କରିବା କାରଣରୁ ଦ�ୋଷୀ ହୁ ଏ। ସେ
ବ୍ୟଭିଗର
୍ଭ ପାପ ପାଇଁ ଦ�ୋଷୀ ହୁ ଏ। ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ �ାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ
ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଗର
୍ଭ ପାପରେ ଦ�ୋଷୀ ହୁ ଏ।”189
ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ପାଇଁ ନିଜ
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ବିବାହ ନ କରିବା ବରଂ ଭଲ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଉପଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ
ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେ�ର ଏହି କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍,ତି କେବଳ ସେହିମାନେ ଏହି ଉପଦେଶ
ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ। କେତେକ ଲ�ୋକ କାହିଁକି ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା’ର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି।
ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ କେତେକ ଲ�ୋକ ନପୁଂସକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥା’ନ୍।ତି କେତେକ ଲ�ୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
�ାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନପୁଂସକ ହ�ୋଇଯାଇଥା’ନ୍।ତି ଆଉ କେତେକ ଲ�ୋକ �ର୍ଗରାଜ୍ୟ ପାଇଁ
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ବିବାହ କରି ନ ଥା’ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ବିବାହ କରି ପାରିବ, ସେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ଉପଦେଶ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।”190
4.71 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ �ାଗତ

ପୁଣି ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କର ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଯେପରି
ଯୀଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁ ଇଁ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ବାରଣ କଲେ ଯେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆଣନ୍ତୁ । ଏହା ଦେଖି
ଯୀଶୁ ବହୁ ତ ରାଗିଗଲେ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ପିଲାମାନେ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ
ଆସନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ସରଳ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଅଟେ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଗ�ୋଟିଏ ଛ�ୋଟ ପିଲା ସରଳ ମନରେ ସବୁ
ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କଲାଭଳି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ତୁ ମ୍ଭେ
ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ�ୋଳକୁ
ଉଠେଇ ନେଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ।191
4.72 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁ ଗାମୀ ହେବାକୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାରଣ
ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଲ�ୋକ ଦ�ୌଡ଼ି ଦ�ୌଡ଼ି ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ
ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ପଡଲ
଼ି ା। ସେ ପଗ୍ଭରଲ
ି ା, “ହେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା
ପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?
ି ”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଉତ୍ତମ ବ�ୋଲି କାହିଁକି କହୁ ଛ? କେବଳ ପରମେ�ରଙ୍କ
ଛଡ଼ା ଆଉ କେହିହେଲେ ଉତ୍ତମ ନୁ ହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ତୁ ମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡକ
଼ି
ଜାଣିଛ: ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଗର
୍ଭ କର ନାହିଁ, େଗ୍ଭରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଠକ
ନାହିଁ, ଆପଣା ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଆଦର କର।”
ସେହି ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, “ଗୁରୁ, ମୁଁ ମ�ୋ’ ପିଲାଦିନୁ ଏହିସବୁ କଥା ମାନି ଚଳୁ ଛ।ି ”
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ
ଓ ସ୍ନେହ କଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁମ୍ଭର ଏବେ ବି
ଗ�ୋଟିଏ କଥାର ଅଭାବ ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ, ଯାହାକିଛ ି ତୁମ୍ଭ ପାଖରେ ଅଛି ସେତକ ବିକି
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ଦେଇ ଗରିବଙ୍କୁ ସେ ଧନ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। �ର୍ଗରେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଧନ ମିଳବ
ି । ତା’ପରେ ଆସ ଓ ମ�ୋର
ଅନୁ ସରଣ କର।”
ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲ�ୋକଟିର ମନ ଦୁ ଃଖ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନ ଦୁ ଃଖରେ ଫେରିଗଲା। କାରଣ

ସେ ବହୁ ତ ଧନୀ ଥିଲା ଓ ତା’ର ଧନ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା।
ଯୀଶୁ ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼େ ଗ୍ଭହ ିଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଧନୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପରମେ�ରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ ବିଷୟ।”
ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଲେ,
“ହେ ମ�ୋର ପିଲାମାନେ, ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକୃ ତରେ କେଡ଼େ କଠିନ।
ଜଣେ ଧନୀ ଲ�ୋକର ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଗ�ୋଟିଏ ଓଟ, ଗ�ୋଟିଏ
ଛୁ ଞ୍ଚି କଣାରେ ଗଳି ଯାଇ ପାରିବା ସହଜ।”
ସେମାନେ ଆହୁ ରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କୁ ହାକୁ ହ ି ହେଲେ, “ତେବେ କିଏ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପାରିବ?”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଭହ ିଁ କହିଲେ, “ଏହା ମନୁ ଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ପାଇଁ
ନୁ ହେଁ। ପରମେ�ର ସବୁ କଛ
ି ି କରି ପାରିବ�ୋ”
ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁ ସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ କଛ
ି ି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଯେ ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଓ ସୁସମାଗ୍ଭର ପାଇଁ ଘର�ାର, ଭାଇ
ଭଉଣୀ, ବାପା-ମା, ପିଲାଛୁ ଆ ଓ ଜମିବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିଛ,ି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାର ସେହି
ଛାଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତୁଠାରୁ ଶହେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଇହକାଳରେ ପାଇ ପାରିବ। ସେ ଅଧିକ ଘର�ାର, ଭାଇ
ଭଉଣୀ, ମା, ପିଲା ପିଲି, ଓ ଜମି ବାଡ଼ି ପାଇବ ଏବଂ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ସହିତ ସେ ଏହିସବୁ ଜିନଷ
ି ପାଇବ
କିନ୍ତୁ ପରକାଳରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ
ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲିଯିବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ
ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲିଯିବେ।”192
4.73 ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
“�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଭଳି। ଜମିଦାରଙ୍କର କେତେକ ଦ୍ରାକ୍ଷା ବଗିଗ୍ଭ ଥିଲା। ଦିନେ ବଡ଼ି ସକାଳୁ

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 156

10/20/2015 10:51:44 AM

ଅତ୍ୟଧିକ ତାଡ଼ନାର 

157

ସେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାବଗିଗର୍ଭ େ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶ୍ରମିକ ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ।

ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ କାମ କରିବା ବାବଦରେ ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ର�ୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ
ରାଜି ହେଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବଗିଗକ
୍ଭ ୁ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ।
“ପ୍ରାୟ ନଅଟା ବେଳେ ସେ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଓ ସେଠାରେ କେତେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଠିଆ
ହ�ୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛ ି କାମ ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ
କହିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଯାଇ ମ�ୋ’ ଦ୍ରାକ୍ଷାବଗିଗ୍ଭରେ କାମ କରିବ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭର ଯାହା
ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ତାହା ଦେବି।’ ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାବଗିଗ୍ଭକୁ କାମ
କରିବାକୁ ଗଲେ।
“ପୁଣି ପ୍ରାୟ ବାରଟା ବେଳେ ଓ ଆଉଥରେ ପ୍ରାୟ ତିନଟ
ି ା ବେଳେ ସେ ଘରୁ ଯାଇ ପୂର୍ବଭଳି ଆଉ
କେତେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ସେ ଘରୁ ଯାଇ ବଜାରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ
କେତେକ ଲ�ୋକ ଠିଆ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , ‘ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଦିନସାରା କିଛ ି କାମ
ନ କରି ଏଠାରେ ଏମିତ ି କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛ?’
“ସେମାନେ କହିଲେ, ‘ଆମ୍ଭକୁ କେହି ମଜୁ ରୀ ଦେଇ କାମ କରିବାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି।’
“ଜମିଦାର ଜଣକ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ମ�ୋର ଦ୍ରାକ୍ଷାବଗିଗ୍ଭରେ କାମ
କର।’
“ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାବଗିଗର
୍ଭ ଜମିଦାର ତାହାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ‘ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଡାକ।
ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ କାମରେ ଲଗାଇଲି ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମଜୁ ରୀ ଦେବା
ଆରମ୍ଭ କର। ସର୍ବ ଶେଷରେ ପ୍ରଥମେ କାମକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁ ରୀ ଦିଅ।’
“ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଜୁ ରୀ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଶ୍ରମିକ ଗ�ୋଟିଏ କରି ର�ୌପ୍ୟମୁଦ୍ରା ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଆସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିଲେ,
ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛ ି ଅଧିକ ମିଳବ
ି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ�ୋଟିଏ
କରି ର�ୌପ୍ୟମୁଦ୍ରା ପାଇଲେ। ସେମାନେ ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ର�ୌପ୍ୟମୁଦ୍ରା ନେଇସାରି ଜମିଦାରଙ୍କ
ଆଗରେ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ‘ଶେଷରେ ଆସିଥିବା
ଶ୍ରମିକମାନେ ମାତ୍ର ଗ�ୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଛନ୍।ତି ଆମ୍ଭେ ଖରାରେ ଦିନସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ
କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମଜୁ ରୀ ଦେଲେ, ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମଜୁ ରୀ ଦେଲେ!’
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“ଜମିଦାର ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କହିଲେ, ‘ବନ୍ଧୁ , ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହିଁ।

ତୁ ମ୍ଭେ ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ର�ୌପ୍ୟମୁଦ୍ରା ନେଇ କାମ କରିବ ବ�ୋଲି ମ�ୋ’ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜି ହୋଇ ନ
ଥିଲ କି? ଯାହା ତୁ ମ୍ଭର ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେଇଛି, ଶେଷରେ
ଆସିଥିବା ଶ୍ରମିକକୁ ସେତିକି ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି ମ�ୋ’ ଧନକୁ ମ�ୋର ଯେଭଳି ଇଚ୍ଛା ହେବ,
ସେଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଧିକାର କ’ଣ ମ�ୋର ନାହିଁ? ବା ମୁଁ ଏହି ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାର ବ�ୋଲି
କ’ଣ ତୁ ମ୍ଭେ ଈର୍ଷା କରୁଛ କି?’
“ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ସର୍ବଶେଷରେ ଅଛନ୍,ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ
ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍,ତି ସେମାନେ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ।”193
4.74 ଆପଣା ମୃ ତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପୁନରାବୃ ତ୍ତି
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଶୁଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଯାଉଛୁ । ପରମେ�ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାସବୁ ଲେଖିବାକୁ
କହିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଘଟିବ। ତାହାଙ୍କ ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ହାତରେ
ଦେଇଦେବେ। ତାହାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରାଯିବ। ଲ�ୋକେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ
ଉପରକୁ ଛେପ ପକାଇବେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ଭବୁକରେ ପିଟବେ
ି ଓ ଶେଷରେ ମାରିଦେବେ।
କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ତୃ ତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବେ।” ପ୍ରେରିତମାନେ ଏ କଥା
ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ବୁ ଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ
ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ ରହିଲା।194
4.75 ଜଣେ ମାତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଅନୁ ରୋଧ
ତା’ପରେ ଜେବଦୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ
ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଛ ି ଅନୁ ର�ୋଧ
କଲେ।
ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”
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ସେ କହିଲେ, “ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କୁ ହନ୍ତୁ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମ�ୋର ଏହି ଦୁ ଇ ପୁଅଙ୍କ
ଭିତରୁ ଜଣେ ତୁ ମ୍ଭର ଡାହାଣ ପଟେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବାମପଟେ ବସିବ।”

ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ମାଗୁଛ, ସେ କଥା ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣି ପାରୁ ନାହଁ। ଯେଉଁଭଳି
ଯାତନା ମୁଁ ଭ�ୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା କ’ଣ ତୁ ମ୍ଭେ ଭ�ୋଗ କରି ପାରିବ?”
ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ, ଆମ୍ଭେ ପାରିବୁ।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଯାତନା ଭ�ୋଗ କରିବ,ି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃ ତରେ
ସେହିଭଳି ଯାତନା ଭ�ୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମ�ୋର ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ବସିବ ବା ବାମ ପଟେ କିଏ
ବସିବ, ତାହା ବାଛିବାର ଅଧିକାର ମ�ୋର ନାହିଁ। କାରଣ, କିଏ କେଉଁଠାରେ ବସିବେ, ତାହା ମ�ୋର
ପରମପିତା ଆଗରୁ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍,ତି
ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ।”
ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେହି ଦୁ ଇଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। ଯୀଶୁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ
ଏକାଠି ଡାକି କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣ ଯେ, ଅଣଯିହୂଦୀ ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର
ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃ� ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭଲ
ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିଭଳି ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ବଡ଼ ହେବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତେବେ ସେ ଜଣେ ସେବକ ଭଳି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରୁ କେହି
ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବା
କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏକା ଭଳି। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସେବା
ପାଇବେ ବ�ୋଲି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟଭାବେ ନିଜ ଜୀବନଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି।”195
4.76 ବାର୍ଟୀମାୟ ଅନ୍ଧକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ
ତା’ପରେ ସେମାନେ ଯିରୀହୋକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହିତ
ସେହି ସହର ଛାଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ଟୀମାୟର ପୁଅ ବାର୍ଟୀମୟ ନାମକ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭିକାରୀ ରାସ୍ତା
କଡ଼ରେ ବସିଥିଲା। ସେ ସଦାବାଳେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ସେ ଶୁଣିଲା ଯେ, ନାଜରିତୀୟ
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ଯୀଶୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, “ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ: ମ�ୋ’

ଉପରେ କୃ ପାକର।”
ଅନେକ ଲ�ୋକ ତାକୁ ତୁ ନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ଧ ଭିକାରୀଟି ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, “ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ମ�ୋ’ ଉପରେ କୃ ପାକର।”
ଯୀଶୁ ଅଟକି ଗଲେ ଓ କହିଲେ, “ତାହାକୁ କୁ ହ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଆସୁ।”
ଲ�ୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ଲ�ୋକଟିକୁ ଡାକି କହିଲେ, “ସାହସ ଧର, ଉଠ। ଯୀଶୁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଡାକୁ ଛନ୍ତି।”
ଅନ୍ଧ ଲ�ୋକଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା’ର ଗ୍ଭଦରଟି ଫି ଙ୍ଗିଦେଲା ଓ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଆସିଲା।
ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧ ଲ�ୋକଟିକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବ ି ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”
ଅନ୍ଧଟି ଉତ୍ତର ଦେଲୋ, “ଗୁରୁ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି ”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଯାଅ, ତୁ ମ୍ଭେ ଭଲ ହୋଇଗଲ, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କଲ।” ତା’ପରେ ଲ�ୋକଟି
ସବୁ କଛ
ି ି ଦେଖି ପାରିଲା ଓ ସେ ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ସରଣ କଲା।196
4.77 କରଗ୍ରାହୀ ଜଖିୟ
ଯୀଶୁ ଯିରୀହୋ ନଗର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଯିରୀହ�ୋରେ ଜଖିୟ ବ�ୋଲି ଜଣେ ଲ�ୋକ ଥିଲେ।
ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଆଦାୟକାରୀ ଥିଲେ ଓ ସେ ବହୁ ତ ଧନୀ ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। ଜଖିୟ ଏତେ ବାଙ୍ଗରା
ଥିଲେ ଯେ, ଲ�ୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବା ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁବାଟେ
ଯୀଶୁ ଆସିବେ ବ�ୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଭଳି ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଦ�ୌଡଗ
଼ି ଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ଦେଖି ପାରିବା ପାଇଁ ସେ ଗ�ୋଟିଏ ଡିମବିର
୍ ଗ
ି ଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେ।
ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଉପରକୁ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ , ସେ ଜଖିୟଙ୍କୁ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖିଲେ।
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଜଖିୟ! ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଆସ, ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ମ୍ଭ ଘରେ ରହିବ।ି ”
ତା’ପରେ ଜଖିୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ
�ାଗତ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଯ�ୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, “ଦେଖ,
କେଉଁ ଭଳି ଲ�ୋକ ସହିତ ଯୀଶୁ ରହୁ ଛନ୍ତି। ଜଖିୟ ଗ�ୋଟିଏ ପାପୀ।”
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ଜଖିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ମ�ୋ’ ଧନର ଅଧା ଗରିବଙ୍କୁ

ବାଣ୍ଟି ଦେବି। ମୁଁ ଯଦି କାହାରିକୁ ଠକିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଲ�ୋକକୁ ଗ୍ଭରି ଗୁଣ ଧନ ଫେରାଇ ଦେବି।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଏ ଲ�ୋକଟି ପ୍ରକୃ ତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ସେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ।
ତେଣୁ ଆଜି ସେ ନିଜ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ହଜି ଯାଇଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଖ�ୋଜିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।”197
4.78 ଦଶଜଣ ଦାସଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମର ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲେ। କେତେକ ଲ�ୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ପରମେ�ରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ଲ�ୋକମାନେ ଏହି କଥା ଭାବୁ ଥିବା ଯୀଶୁ ଜାଣି ପାରିଲେ। ତେଣୁ
ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତଟି କହିଲେ: “ଜଣେ ଅତି ମାନ୍ୟଗନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ହେବା
ପାଇଁ କ�ୌଣସି ଏକ ଦୂ ର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଫେରି ଆସି
ନିଜ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯ�ୋଜନା କଲେ। ସେ ନିଜର ଦଶ ଜଣ
ଗ୍ଭକରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ଭକରଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥଳି ଦେଲେ। ସେ
କହିଲେ, ‘ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ କର।’ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟର
ନାଗରିକମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଦଳେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସେଠାକୁ
ପଠାଇଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଏହି ଦଳର ଲ�ୋକମାନେ କହିଲେ, ‘ଆମ୍ଭେ ଗ୍ଭହୁଁନା ଯେ, ସେହି
ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ହୁ ଅନ୍ତୁ ।’
“ତଥାପି ସେ ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତା’ପରେ ସେ କହିଲେ,
‘ଯେଉଁ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମ�ୋର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ି ଯେ, ସେହି
ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଆଉ କେତେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି।’ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ଭକର ଜଣକ ଆସି କହିଲା,
‘ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମ�ୋତେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଥଳିଟକ
ି ୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ଦଶ ଥଳି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ
କରିଛ।ି ’ ରାଜା ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ବହୁ ତ ଭଲ କଥା। ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣେ ଭଲ ଗ୍ଭକର। ତୁ ମ୍ଭକୁ ଛ�ୋଟ
ଛ�ୋଟ ବିଷୟରେ ବି�ାସ କରାଯାଇ ପାରିବ ବ�ୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛ।ି ତେଣୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମ�ୋର ଦଶଟି
ନଗର ଶାସନ କରିବାକୁ ଦେବି।’
�ିତୀୟ ଗ୍ଭକରଟି ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ‘ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଥଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି
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ପାଞ୍ଚ ଥଳି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଛ।ି ’ ରାଜା ସେହି ଗ୍ଭକରଟିକୁ କହିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ପାଞ୍ଚୋଟି ନଗର ଉପରେ

ଶାସନ କରିବ।’
ତା’ପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକରଟି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ‘ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥଳି।
ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କନାରେ ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲି। ଆପଣ ଜଣେ କଠ�ୋର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଭୟ କରୁଥିଲି। ଏପରିକି ଆପଣ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରି ନ ଥିବା ଟଙ୍କା ନେଇଥା’ନ୍ତି ଓ ନିଜେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ନ
ଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥା’ନ୍ତି।’
ତା’ପରେ ରାଜା ସେହି ଗ୍ଭକରକୁ କହିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣେ ଦୁ ଷ୍ଟ ଗ୍ଭକର। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର
କରିଥିବା ଭାଷାରେ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭରି ବିଗର
୍ଭ କରିବ।ି ତୁ ମ୍ଭେ କହିଛ ଯେ, ମୁଁ ଜଣେ କଠ�ୋର ବ୍ୟକ୍ତି। ପୁଣି
କହିଛ ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଜନ ନ କରି ଟଙ୍କା ନିଏ ଓ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ।’ ଯଦି
ଏ କଥା ସତ୍ୟ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖି ପାରିଥା’ନ୍ତ ତା’ହେଲେ ମୁଁ ଫେରି
ଆସିଲା ବେଳକୁ ମ�ୋ’ ଟଙ୍କାରେ କିଛ ି ସୁଧ ଅର୍ଜ୍ଜନ କରାଯାଇ ପାରିଥା’ନ୍ତା ସେଠାରେ ରହି ଏସବୁ
ଦେଖୁଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ, ‘ଏ ଗ୍ଭକର ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଥଳିଟ ି ନେଇ ଯାଇ ଦଶ ଥଳି
ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଗ୍ଭକରକୁ ଦେଇଦିଅ।’
ଲ�ୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗ୍ଭକରଟି ପାଖରେ ତ ଆଗରୁ ଦଶ ଥଳି ଟଙ୍କା
ଅଛି।’
ରାଜା କହିଲେ, ‘ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ
ସେ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି, ତାହା ବ୍ୟବହାର କରେନି
ତା’ଠାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ�ୋର ଶତ୍ରୁମାନେ କାହାନ୍?
ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର
ରାଜା ନ ହୁ ଏ ବ�ୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ଭହୁଥି
ଁ ଲେ। ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? ମ�ୋ’ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣ।
ସେମାନଙ୍କୁ ମ�ୋ’ ଆଖି ଆଗରେ ମାରିଦଅ
ି ।’”
ଯୀଶୁ ଏସବୁ କହି ସାରିବା ପରେ ଯିରୁଶାଲମ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ।198
4.79 ଲାଜାରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନିସ୍ତାରପର୍ବର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଅନେକ ଲ�ୋକ ନିସ୍ତାରପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ କିଛ ି ଦିନ ଆଗରୁ ଯିରୁଶାଲମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ପର୍ବ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର
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କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶେଷ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ�ୋଜିଲେ। ସେମାନେ
ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପରସ୍ପରକୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ସେ କ’ଣ ନିସ୍ତାରପର୍ବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ
ଭାବୁ ଛ?” କିନ୍ତୁ ମହାଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ�ୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆଦେଶ
ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଯୀଶୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣିଥିବା
ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ
କରି ପାରିବେ।
ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାରପର୍ବ ଉତ୍ସବର ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଥନୀୟାକୁ ଗଲେ। ଲାଜାର ବେଥନୀୟାରେ
ରହୁ ଥିଲେ। (ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇ ଥିଲେ)।
ଯୀଶୁ ବେଥନୀୟାରେ ଥିବା କଥା ଅନେକ ଯିହୂଦୀମାନେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ
ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଲାଜାରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ
ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାନେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଜନା
କଲେ। ଅନେକ ଯି ହୂଦୀ ଲାଜାରଙ୍କ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି�ାସ
କରୁଥିଲେ। ସେଥି ପାଇଁ ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।199
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ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁ ଃଖଭ�ୋଗ ସପ୍ତାହ

5.1 ଯିରୁଶାଲମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ

ତହିଁ ଆରଦିନ ଲ�ୋକମାନେ ଯି ରୁଶାଲମରେ ଶୁଣିଲେ ଯେ, ଯୀଶୁ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି
ଲ�ୋକମାନେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିସ୍ତାରପର୍ବ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଖଜୁ ରୀ ବାହୂ ଙ୍ଗା ଧରି
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ।200
ଜୀତପର୍ବତ ପାଖ ବେଥ୍ଫାଗୀ ଓ ବେଥନୀୟା ନଗର ପାଖକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଗଲେ। ଯୀଶୁ ନିଜର
ଦୁ ଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, “ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠାକୁ ଯାଅ।
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଗାଁରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଗ�ୋଟିଏ ଗଧଛୁ ଆ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବ।
ସେହି ଗଧ ଉପରେ କେହି କେବେ ହେଲେ ଚଢ଼ି ନ ଥିବେ। ତାକୁ ଖ�ୋଲି ଦେଇ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଆଣିବ।
ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରେ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଗଧଟିକୁ କାହିଁକି ନେଇ ଯାଉଛ, ତେବେ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କହିବ ଯେ, ‘ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟି ଦରକାର ଅଛି।”
ଦୁ ଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ ସେହି ଗାଁକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁ ସାରେ
ସେମାନେ ଗଧଟିକୁ ପାଇଗଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଧଟିକୁ ଫି ଟାଉଥିବା ସମୟରେ ଗଧଟିର
ମାଲି କମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଗଧଟିକୁ
କାହିଁକି ଫି ଟାଉଛ?”
ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି।” ତା’ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଧଟିକୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୁ ଗା ପକେଇଲେ।
ତା’ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗଧ ଉପରେ ବସାଇଲେ। ଯୀଶୁ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଯିରୁଶାଲମ
ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ।201 ଅନେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଲୁ ଗା ରାସ୍ତାରେ ବିଛେଇ
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ଦେଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ବିଛେଇ ଦେଲେ। କେତେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ

ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପାଟି
କରି କହୁ ଥିଲେ,
“‘ହ�ୋଶାନ୍ନା!’
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ୟ।’
ଆମ୍ଭର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ଧନ୍ୟ,
�ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ପରମ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ।”202
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟିଲା। ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା
କହିଥିଲେ:
“ସିୟ�ୋନ ନଗରୀକୁ କୁ ହ:
‘ଦେଖ, ତୁ ମ୍ଭର ରାଜା ତୁ ମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସେ ନମ୍ର ଓ ସେ ଗ�ୋଟିଏ ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି।
ହଁ, ଗ�ୋଟିଏ ଗଧଛୁ ଆ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି,
ସେହି ଛୁ ଆଟି ଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଗଧରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି।’”203

ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ଅର୍ଥ ବୁ ଝପ
ି ାରି ନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ
ଯେତେବେଳେ ମହିମା�ିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁ ଝି ପାରିଲେ ଯେ, ଏହା
ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି।204
ଜନଗହଳିରେ କେତେ ଜଣ ରହିଥିବା ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଗୁରୁ, ତୁ ମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ
ସବୁ କଥା ନ କହିବାକୁ କୁ ହ।”
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କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛି, ଏସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କୁ ହାଯି ବ। ଯଦି ମ�ୋର

ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏସବୁ କଥା ନ କୁ ହନ୍ତି। ତାହାହେଲେ ଏ ପଥର ସବୁ ପାଟି କରି ତାହା ସବୁ କହିବେ।”
ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ନଗରକୁ ଦେଖି ତା’ ପାଇଁ କାନ୍ଦି
ପକାଇଲେ। ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳି ପାରିବ, ତାହା ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଜାଣି ପାରନ୍ତ! କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରୁ
ଗୁପ୍ତ ରଖା ଯାଇଛି। ତୁ ମ୍ଭ ସକାଶେ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛ।ି ଯେତେବେଳେ କି ତୁ ମ୍ଭର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁ ମ୍ଭ
ଗ୍ଭରପ
ି ଟେ ଗ�ୋଟିଏ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିଦେବେ। ତୁ ମ୍ଭ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଫେରିଯାଇ ଅବର�ୋଧ
କରିବେ। ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଓ ତୁ ମ୍ଭ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତୁ ମ୍ଭ କ�ୋଠାଗୁଡକ
଼ି ର ଗ�ୋଟିଏ
ହେଲେ ପଥର ଅନ୍ୟ ପଥରଟି ଉପରେ ସେମାନେ ରଖେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟିବ। କାରଣ
ତୁ ମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେ�ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମୟଟିକୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଚିହ୍ ନି
ପାରିଲ ନାହିଁ।”205
ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ଆସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି
ଦୃ ଷ୍ଟି ପକାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ବାରଜଣ ପ୍ରେରିତଙ୍କ
ସହିତ ବେଥନୀଆକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ।206
5.2 ଶୁଷ୍କ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ
ତହିଁ ଆରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେଥନୀଆରୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଭ�ୋକ
ଲାଗିଲା। ଯୀଶୁ ପତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ�ୋଟିଏ ଡିମବିର
୍ ଗ
ି ଛ ଦେଖିଲେ। ଗଛରେ କିଛ ି ଡିମବିର
୍ ି ଫଳ ଥିବ
ଭାବି ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଗଛରେ ଗ�ୋଟିଏ ହେଲେ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ
ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଗଛରେ ପତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛ ି ନ ଥିଲା। ଏହା ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ଫଳିବା ଋତୁ ନ ଥିଲା।
ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଗଛଟିକୁ କହିଲେ, “ଲ�ୋକେ ତୁ ମ୍ଭର ଫଳ ଆଉ ଏଣିକି କେବେ ହେଲେ ଖାଇବେ ନାହିଁ।”
ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ।207
5.3 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ମନ୍ଦିରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବହିଷ୍କୃତ
ତା’ପରେ ସେ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲାମାତ୍ରେ ସେଠାରେ କିଣାବିକା
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କରୁଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ତଡ଼ି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ବିନମ
ି ୟ
କରୁଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ମେଜ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ କପ�ୋତ ବିକୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର

ମେଜସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ କିଛ ି ହେଲେ ନେଇ
ଯିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ‘ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ
କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ, ‘ମ�ୋ’ ଘରକୁ ସବୁ ଜାତିର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର କୁ ହାଯିବ। କିନ୍ତୁ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତ ତାକୁ େଗ୍ଭର ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରି ଦେଉଛ।’”208
ମନ୍ଦିରରେ କେତେକ ଅନ୍ଧ ଓ କେତେକ ଛ�ୋଟା ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏ ବିସ୍ମୟ ଜନକ କାମ
ଦେଖିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପିଲାମାନେ ପାଟି କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଥିବାର ସେମାନେ
ଶୁଣିଲେ। ପିଲାମାନେ କହୁ ଥିଲେ, “ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କର।” ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ଯାଜକ
ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଗିଗଲେ।
ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଏ ପିଲାମାନେ କ’ଣ କହୁ ଛନ୍ତି, ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ତାହା ଶୁଣି ପାରୁଛ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ବାଳକ ଓ ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ
କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଛ।’ ଏ କଥା କ’ଣ ତୁ ମ୍ଭେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ି ନାହଁ?”209
ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଦନ
ି ମନ୍ଦିରରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯି ହୂଦୀ
ନେତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶ
ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ
ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ କ’ଣ କରିବେ ବ�ୋଲି କିଛ ି ସ୍ଥିର କରି ପାରୁ ନ
ଥିଲେ।210
ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନଗରରୁ ବାହାରି
ଗ୍ଭଲିଗଲେ।211
5.4 ଶୁଷ୍କ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ, ବି�ାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା
ତା’ ପରଦିନ ସକାଳେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଡିମ୍ବିରଗ
ି ଛ ଥିବା ବାଟ ଦେଇ
ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଡିମବିର
୍ ଗ
ି ଛକୁ ମୂଳରୁ ଶୁଖି ମରି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିତର
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ଡିମ୍ବିରଗ
ି ଛକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ଗୁରୁ, ଦେଖ; ଗତ କାଲି ତୁ ମ୍ଭେ ଯେଉଁ
ଡିମ୍ବିରଗ
ି ଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲ, ସେ ଗଛ ଆଜି ଶୁଖି ମରି ଯାଇଛି।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ପରମେ�ରଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ ରଖ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ:ି ଯଦି
କେହି ଲ�ୋକ ଏହି ପର୍ବତକୁ କହିବ, ‘ତୁ ଉପୁଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡଯ
଼ି ା,’ ଏବଂ ଯଦି ଲ�ୋକଟିର
ମନରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନ ଥାଇ ବି�ାସ କରିବ ଯେ, ସେ ଯାହା କହିଛ ି ତାହା ଘଟିବ,
ତେବେ ପରମେ�ର ତା’ ପାଇଁ ତାହା କରି ଦେବେ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ ି ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଯାହା ମାଗୁଛ, ବି�ାସ କର ଯେ, ତାହା ତୁ ମ୍ଭକୁ ମିଳଯ
ି ାଇଛି ତେବେ ପ୍ରକୃ ତରେ

ତାହା ତୁ ମ୍ଭେ ପାଇବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବ, ସେତେବେଳେ
ଯଦି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କାହାରି ଉପରେ କ�ୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗିଛ,
ତେବେ ସେହି ଲ�ୋକକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଅ। ତା’ହେଲେ �ର୍ଗରେ ରହୁ ଥିବା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମପିତା
ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପସବୁ କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।”212
5.5 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
ଯୀଶୁ ଓ ତାହଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଯି ରୁଶାଲମକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁ ଲୁଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କୁ ହ, କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ତୁ ମ୍ଭେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛ? ଏ ସବୁ କରିବାକୁ
ତୁ ମ୍ଭକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରବ
ି ।ି ମ�ୋ’ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବ ି ଯେ, କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ମୁଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମ�ୋତେ କୁ ହ, ଯେତେବେଳେ
ଯ�ୋହନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା ନା ମନୁ ଷ୍ୟଠାରୁ?
ମ�ୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ।”
ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କଲେ। ସେମାନେ କୁ ହାକୁ ହ ି ହେଲେ,
“ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କହିବା ଯେ, ‘ଯ�ୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା’, ତେବେ ଯୀଶୁ
କହିବେ, ‘ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବି�ାସ କଲ ନାହିଁ?’ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ
କହିବା, ଯ�ୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମନୁ ଷ୍ୟଠାରୁ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଲ�ୋକମାନେ ଆମ୍ଭ ଉପରେ
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ରାଗିଯିବେ।” (ସେମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଡରୁଥିଲେ। କାରଣ ସବୁ ଲ�ୋକ ବି�ାସ କରୁଥିଲେ
ଯେ, ଯ�ୋହନ ପ୍ରକୃ ତରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା।)
ଏଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣି ନାହୁ ଁ।”
ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତା’ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବ ି ନାହିଁ ଯେ, କେଉଁ
ଅଧିକାରରେ ମୁଁ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।”213
5.6 ଦୁ ଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
“କୁ ହତ ଦେଖି, ତୁ ମ୍ଭେ ଏବିଷୟରେ କ’ଣ ଭାବୁ ଛ? ଜଣେ ଲ�ୋକର ଦୁ ଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ
ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ‘ପୁଅ ଆଜି ଯା ଓ ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଗର୍ଭ େ କାମ କର।’
ପୁଅ କହିଲା, ‘ମୁଁ ଯିବ ି ନାହିଁ।’ କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ନିଜର ମନ ବଦଳାଇ ଗଲା।

ତା’ପରେ ତା’ ବାପା ଅନ୍ୟ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାକୁ ସେହି କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲା, ‘ହଁ,
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବ।ି ’ କିନ୍ତୁ ଗଲା ନାହିଁ।
“ତେବେ କୁ ହ, ‘କେଉଁ ପୁଅ ତା’ର ବାପାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେଲା?”
ଯିହୂଦୀ ଧର୍ମ ନେତାମାନେ କହିଲେ, “ପ୍ରଥମ ପୁଅଟି ମାନିଲା।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ , “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛି। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଭାବ ଯେ,
କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଖରାପ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ
ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବାକୁ
ଯୋହନ ଆସି ଥିଲେ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯୋହନଙ୍କୁ ବି�ାସ କଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରଆଦାୟକାରୀ ଓ
ବେଶ୍ୟାମାନେ ଯୋହନଙ୍କୁ ବି�ାସ କଲେ। କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଯୋହନଙ୍କୁ ବି�ାସ
କରିଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେ ଦେଖିଲ। ତଥାପି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ କରିବା ଲାଗି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ହୃ ଦୟ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ ନାହିଁ।214
5.7 ଦୁ ଷ୍ଟ କୃ ଷକର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
“ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣ। ଜଣେ ଜମି ମାଲିକ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଜମିରେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲଗାଇଲେ।
ସେ ତା’ ଗ୍ଭରପ
ି ଟେ ବାଡ଼ ଲଗାଇଲେ। ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡଟିଏ
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ଖ�ୋଲି ଲେ। ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରହରୀଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ କେତେକ କୃ ଷକଙ୍କୁ ଜମିଟ ି ଭାଗ
ଦେଇଦେଲେ। ତା’ପରେ ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗଲେ। କିଛ ି ଦିନ ପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ତ�ୋଳିବା
ବେଳ ଆସିଲା। ଜମିମାଲିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଭାଗତକ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେକ ଗ୍ଭକରଙ୍କୁ କୃ ଷକମାନଙ୍କ

ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ।
କିନ୍ତୁ କୃ ଷକମାନେ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ ଧରି, ତାହାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ପିଟଲେ
ି , ସେମାନେ ଜଣକ ପରେ
ଜଣେ ଗ୍ଭକରକୁ ପଥରରେ ମାରି ମାରି ମାରିପକାଇଲେ। ତେଣୁ ଜମି ମାଲିକ ଆଉ କେତେକ ଗ୍ଭକରଙ୍କୁ
କୃ ଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଏଥର ପ୍ରଥମଥରଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ଭକର ଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୃ ଷକମାନେ
ପ୍ରଥମ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା କଲେ। ତେଣୁ
ମାଲିକ ନିଜର ପୁଅକୁ ପଠାଇବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ‘କୃ ଷକମାନେ ମ�ୋ’ ପୁଅକୁ ସମ୍ମାନ
ଦେବେ।’
“କୃ ଷକମାନେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁ ହା କୁ ହ ି ହେଲେ, ‘ଏ ହେଉଛି ଜମିମାଲିକଙ୍କ
ପୁଅ। ସେ ଏ ଜମିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆମ୍ଭେ ଯଦି ତାକୁ ମାରିଦେବା, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ୍ଭର ହୋଇଯିବ।’
କୃ ଷକମାନେ ପୁଅକୁ ଧରି ନେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା ବଗିଗ୍ଭ ବାହାରକୁ ଫି ଙ୍ଗି ମାରିଦେଲେ।
“ଅତଏବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜମିମାଲିକ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ କ’ଣ
କରିବେ?”
ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ନେତାମାନେ କହିଲେ, “ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
କରିବେ ଓ ତା’ପରେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାବଗିଗଟ
୍ଭ କ
ି ୁ ଅନ୍ୟ କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଭାଗରେ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ
ଅମଳ ସମୟରେ ତା’ର ଭାଗ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବେ।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏ କଥା କ’ଣ କେବେ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ି ନ
ଥିଲ?
‘ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ବେକାର ଭାବିଲେ,
ସେହି ପଥର ସବୁ ଠାରୁ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଦୁ ଆ କ�ୋଣର ପଥର ହୋଇଗଲା।
ପରମେ�ର ଏହା ହିଁ କଲେ,
ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା।’
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“ତେଣୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ ି ଯେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ।
ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ତାହା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ

ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଏହି ପଥର ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ
ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ପଥରଟି ଯଦି କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପଥରଟି ତାକୁ ଚୁ ନା କରିଦେବ।”
ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କାହାଣୀଗୁଡକ
଼ି ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିଲେ
ଯେ, ଯୀଶୁ ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁ ଛନ୍।ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ
ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ। କାରଣ ଲ�ୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ବ�ୋଲି ବି�ାସ କରୁଥିଲେ।215
5.8 ବିବାହ ଭ�ୋଜର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛ ି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡକ
଼ି ର ପ୍ରୟ�ୋଗ କଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ,
“�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ପୁଅର ବିବାହ ଭ�ୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଣେ ରାଜାଭଳି। ରାଜା କେତେକ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବିବାହ ଭ�ୋଜିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ରାଜା ସେହି
ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଭ�ୋଜିକୁ ଆସିବାକୁ
ମନା କରିଦେଲେ।”
ତା’ପରେ ରାଜା ଆଉ କିଛ ି ଗ୍ଭକରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ରାଜା ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ
ବିବାହଭ�ୋଜିକୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁ ହ, ଭ�ୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି
ସରିଲାଣି। ମ�ୋର ଉତ୍ତମ ବଳଦ ଓ ମ�ୋଟା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଇଛି। ସବୁ କଛ
ି ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଅତଏବ
ବିବାହଭ�ୋଜିକୁ ଆସନ୍ତୁ ।’
ଗ୍ଭକରମାନେ ଯାଇ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକମାନେ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କ କଥାକୁ
ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ଜଣେ ତା’ ଜମିରେ କାମ କରିବାକୁ
ଗ୍ଭଲିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ତା ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଗ୍ଭଲିଗଲା। ଆଉ କେତେକ ଲ�ୋକ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ ଧରି
ନେଇ ପିଟାପିଟ ି କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ରାଜା ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ
ଯେଉଁମାନେ ମାରିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ସ�ୈନ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ସ�ୈନ୍ୟମାନେ
ସେହି ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନଗରକୁ ପ�ୋଡ଼ିଦେଲେ।
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ତା’ପରେ ରାଜା ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ବିବାହ ଭ�ୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛ,ି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ

ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଅଯ�ୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନଗର ରାସ୍ତାକୁ ଯାଅ।
ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ବିବାହ ଭ�ୋଜିକୁ ଡାକିଆଣ।’ ଗ୍ଭକରମାନେ ନଗର ରାସ୍ତାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଗଲେ।
ଭଲ ଲ�ୋକ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ଲ�ୋକ ହେଉ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ ଭ�ୋଜିକୁ
ଡାକିଆଣିଲେ। ବିବାହ ଭବନ ଅତିଥିମାନଙ୍କ �ାରା ପୁରଗ
ି ଲା।
ରାଜା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଗ�ୋଟିଏ ଲ�ୋକକୁ ବିବାହ
ପ�ୋଷାକ ନ ପିନ୍ ଧି ଆସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ରାଜା ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , ‘ବନ୍ଧୁ , ତୁ ମ୍ଭେ ବିବାହ ପ�ୋଷାକ
ନ ପିନ୍ ଧି ଓ ଭିତରକୁ କେମିତ ି ଆସିଲ?’ କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକଟି କିଛ ି କହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା କେତେକ
ଗ୍ଭକରଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ଏ ଲ�ୋକର ହାତ ଗ�ୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକାଅ। ଏହାକୁ ବାହାରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଫି ଙ୍ଗି ଦିଅ,
ଯେଉଁଠାରେ ଲ�ୋକେ କାନ୍ଦୁ ଥିବେ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଥିବେ।’
“ହଁ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ଲ�ୋକ ମନ�ୋନୀତ
ଅଟନ୍ତି।” 216
5.9 କାଇସରକୁ କର ଦେବା ବିଧେୟ
ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଫାରୂଶୀମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଗଲେ।
ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା �ାରା ତାହାଙ୍କୁ କିପରି ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା
କଲେ। ସେମାନେ କେତେକ ହେର�ୋଦୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ
ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ କହିଲେ, “ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଲ�ୋକ।
ପରମେ�ରଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ କ’ଣ ଭାବୁ ଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତୁ ମ୍ଭେ ଆଦ�ୌ ଭୟ
କର ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁ ମ୍ଭ ମତାମତ କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ କୁ ହ। କାଇସରଙ୍କୁ
କର ଦେବା ଉଚିତ ହେବ, ନା ନାହିଁ?”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁ ଷ୍ଟତା ବୁ ଝି ପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, “ହେ କପଟୀଗଣ! ମ�ୋତେ
ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବାକୁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? କର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃ ତ ହେଉଥିବା ଗ�ୋଟେ
ମୁଦ୍ରା ମ�ୋତେ ଦେଖାଅ।” ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ର�ୌପ୍ୟମୁଦ୍ରା ଦେଖାଇଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ
ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଏ ମୁଦ୍ରାର ଉପରେ କାହାର ଛବି ଓ ନାମ ଖ�ୋଦିତ ହୋଇଛି?”
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ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯାହା କାଇସରଙ୍କର ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଓ ଯାହା
ପରମେ�ରଙ୍କର, ତାହା ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଦିଅ।”
ଏ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। 217
5.10 ବିବାହ ଜନିତ ସାତ ଭାଇଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ସେହି ଦିନ କେତେକ ସାଦ୍ଦୂକୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। (ସାଦ୍ଦୂକୀମାନେ ବି�ାସ କରନ୍,ତି ଯେ
ଲ�ୋକେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁ ଅନ୍ତି ନାହିଁ।) ସାଦ୍ଦୂକୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରଲେ
ି ।
ସେମାନେ କହିଲେ, “ହେ ଗୁରୁ, ମ�ୋଶା ଆମ୍ଭକୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ସନ୍ତାନ ନ ଥାଇ
ମରିଯାଏ, ତେବେ ତା’ର ଭାଇ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବ, ଅତଏବ ନିଜ ମୃତ ଭାଇ ପାଇଁ
ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବେ। ଆମ୍ଭ ଭିତରେ ସାତ ଭାଇ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜଣକ ବିବାହ କରିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ପରେ ମରିଗଲା। ତା’ର କ�ୌଣସି ସନ୍ତାନ ନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତା’ର ଭାଇ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟିକୁ
ବିବାହ କଲା। �ିତୀୟ ଭାଇଟି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ଏହା ପରେ ତୃ ତୀୟ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଇଙ୍କର
ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଶେଷରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକଟି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସାତ ଭାଇ ତାହାକୁ
ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁ ହନ୍ତୁ , ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଏ କଥା ତୁ ମ୍ଭେ ବୁ ଝପ
ି ାରୁନ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କ’ଣ କୁ ହେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଏବଂ
ପରମେ�ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କିଛ ି ଜାଣି ନାହଁ। ତୁ ମ୍ଭର ବୁ ଝି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ,
ଯେତେବେଳେ ଲ�ୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ, ସେତେବେଳେ କ�ୌଣସି ବିବାହ ହେବ ନାହିଁ।
ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଲ�ୋକମାନେ କେହି କାହାକୁ ବାହା ହେବେନି। ସେମାନେ �ର୍ଗରେ
ସମସ୍ତେ �ର୍ଗଦୂ ତମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବେ। ମୃତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପରମେ�ର ତୁ ମ୍ଭକୁ କ’ଣ
କହିଛନ୍,ତି ତାହା କ’ଣ ତୁ ମ୍ଭେ ପଢ଼ି ନାହଁ? ପରମେ�ର କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପରମେ�ର,
ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପରମେ�ର ଓ ଯାକୁ ବଙ୍କ ପରମେ�ର ଅଟେ।’ ଯଦି ନିଜେ ପରମେ�ର କହିଛନ୍ତି ଯେ
ସେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେ�ର, ତେବେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମୃତ ନୁ ହନ୍ତି। କାରଣ ପରମେ�ର
ମୃତ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ପରମେ�ର ନୁ ହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ଅଟନ୍ତି।”
ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।218
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5.11 ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା
ଫାରୂଶୀମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସାଦ୍ଦୂକୀମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତା’ପରେ
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ। ଜଣେ ଫାରୂଶୀ ମ�ୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲା। ସେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରଲ
ି ା। ସେ କହିଲା,

“ହେ ଗୁରୁ, ମ�ୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ କେଉଁ ଆଦେଶଟି ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ?”219
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ସବୁ ଠାରୁ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶଟି ଏହି ପ୍ରକାରର: ‘ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ।
ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ହୃ ଦୟରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରେ, ସମସ୍ତ ମନରେ ଓ ସମସ୍ତ
ଶକ୍ତିରେ ତୁ ମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର।’ �ିତୀୟ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶଟି ହେଉଛି
ଏହି ପ୍ରକାରର: ‘ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜକୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କର, ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କର’ ଏହି
ଦୁ ଇଟି ଆଦେଶ ଛଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ ଆଦେଶ କିଛ ି ନାହିଁ।220 ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କର
ଲେଖାଗୁଡକ
଼ି ଏହି ଦୁ ଇଟି ଆଦେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ।”221
ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, “ଗୁରୁ, ପ୍ରଭୁ ପରମେ�ର ଯେ, ଏକ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ
ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ଏହା ତୁ ମ୍ଭେ ଠିକ୍ କହିଛ। ପ୍ରକୃ ତରେ ଜଣେ ଲ�ୋକକୁ ସମସ୍ତ ହୃ ଦୟ, ସମସ୍ତ ମନ
ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯେପରି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ
ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଯେତେ ପଶୁ ବଳି ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ
ଦାନ ଅର୍ପଣ କରୁ, ସେହି ଗୁଡକ
଼ି ଠାରୁ ଏହି ଦୁ ଇଟି ଆଦେଶ ଅଧିକ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ।”
ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଲ�ୋକଟି ବୁ ଝବ
ି ଗ
ି ର
୍ଭ ି ଜ୍ଞାନୀ ଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ,
“ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଦୂ ରରେ ନାହଁ।”222
5.12 ମଶୀହ ଦାଉଦ-ସନ୍ତାନ ଅବା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରଭୁ?
ଯେତେବେଳେ ଫାରୂଶୀମାନେ ଏକାଠି ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରଲେ
ି । ଯୀଶୁ
କହିଲେ, “ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ମନେ କରୁଛ? ସେ କାହାର ପୁଅ?”
ସେମାନେ କହିଲେ, “ଦାଉଦଙ୍କ ପୁଅ।”
ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କୁ ‘ପ୍ରଭୁ’ ବ�ୋଲି କାହିଁକି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ?
ଦାଉଦ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କହୁ ଥିଲେ। ଦାଉଦ କହିଲେ:
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ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଦେବି
ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର ଡାହାଣ ପଟେ ବସିବ।’
ଯଦି ଦାଉଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ‘ପ୍ରଭୁ’ ବ�ୋଲି କହୁ ଛନ୍।ତି ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଦାଉଦଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇ ପାରିବେ?”
ଜଣେ ହେଲେ ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ
କ�ୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରି ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବାକୁ କେହିହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ।223
5.13 ଧର୍ମ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଲ�ୋଚନା
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଜନସମୂହ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ
ମ�ୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହାସବୁ କହୁ ଛନ୍ତି,
ତାହା ତୁ ମ୍ଭେ ମାନିବା ଉଚିତ। ତୁ ମ୍ଭକୁ ସେମାନେ ଯାହାସବୁ କରିବାକୁ କହୁ ଛନ୍ତି, ତୁ ମ୍ଭେ ତାହା କରିବା
ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହାସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ମ୍ଭେ ତାହା କର ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଯାହାସବୁ
କହନ୍ତି, ନିଜେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନିବା ପାଇଁ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେହି ନିୟମଗୁଡକ
଼ି ମାନିବା ପାଇଁ ସେମାନେ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ସେହି ନିୟମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏ
ହେଲେ ଅନୁ ସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ।
“କେବଳ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଯାହାକିଛ ି ଭଲ କାମ, ତାହା ସେମାନେ କରନ୍ତି।
ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତରେ ସେମାନେ ବଡ଼ବଡ଼ କବଚ ପିନ୍ ଧିଥା’ନ୍ତି ଓ ନିଜର
�ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ�ୋଷାକକୁ ବହୁ ତ ଲମ୍ବା କରିଥା’ନ୍ତି। ଭ�ୋଜିମାନଙ୍କରେ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନମାନ ଓ
ଧର୍ମସଭାମାନଙ୍କରେ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନମାନ ପାଇବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବଜାର
ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ନମସ୍କାର ପ୍ରତିଦାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଗ୍ଭହାନ୍ତି
ଯେ ଲ�ୋକେ ତାହାଙ୍କୁ ‘ରାବ୍ବୀ’ ବ�ୋଲି ଡାକନ୍ତୁ ।
“କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭ ଭିତରୁ କେହି ନିଜକୁ ରାବ୍ବୀ ବ�ୋଲାଇବ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଭଉଣୀ। ତୁ ମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ କାହାରିକୁ ‘ପରମପିତା’ ବ�ୋଲି ସମ୍ବୋଧନ
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କର ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭର ଜଣେ ମାତ୍ର ପରମପିତା ଯେ କି �ର୍ଗରେ ରହୁ ଛନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜକୁ ‘ମାଲିକ’ ବ�ୋଲି
କହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁ ମ୍ଭର କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ମାଲିକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ
ଗ୍ଭକର ଭଳି ତୁ ମ୍ଭର ସେବା କରିବ, ସେ ଲ�ୋକ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ଯେଉଁ
ଲ�ୋକ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ କରିବ, ତାକୁ ନତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ନିଜକୁ
ନତ କରିବ, ତାକୁ ମହାନ କରାଯିବ।
“ରେ କପଟୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ! ତୁ ମ୍ଭକୁ ଧିକ୍! ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ

�ର୍ଗରାଜ୍ୟର �ାର ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ତ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରୁ ନାହଁ, ତା’ ଛଡ଼ା
ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅଟକେଇ
ଦେଉଛ।
“ରେ କପଟୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ! ହାୟ! ତୁ ମ୍ଭର ମାର୍ଗ ଅନୁ ସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲ�ୋକ
ଖ�ୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ଗ୍ଭଲିଯାଉଛ। ଯେତେବେଳେ ସେଭଳି
ଲ�ୋକଟିଏ ପାଇ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ କରିପକାଉଛ। ତୁ ମ୍ଭେ
ସବୁ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ କେବଳ ନର୍କର ଅଧିକାରୀ ହେବ।
“ରେ ଅନ୍ଧ ମାର୍ଗଦର୍ଶକଗଣ! ତୁ ମ୍ଭକୁ ଧିକ୍! ତୁ ମ୍ଭେ କହିଥାଅ, ଯଦି କେହି ଲ�ୋକ ଉପାସନା ମନ୍ଦିର
ନାମରେ ରାଣ ପକାଇ ଶପଥ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସେହି ଶପଥ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଉପାସନା ମନ୍ଦିରର ସୁନା ନାମରେ ରାଣ ପକାଇ ଶପଥ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ
ସେହି ଶପଥ ରକ୍ଷା କରିବ’। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧ ଓ ମୂର୍ଖ! ଅଧିକ ବଡ଼ କିଏ? ସୁନା ନା ମନ୍ଦିର? ମନ୍ଦିର
ସେହି ସୁନାକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଅଧିକ ବଡ଼।
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କହିଥାଅ, ‘ଯଦି କେହି ବେଦୀନାମରେ ଶପଥ ନିଏ, ତେବେ ତା’ର କ�ୌଣସି ଅର୍ଥ
ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବେଦୀ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଉପହାର ନାମରେ ଶପଥ ନିଏ, ତେବେ
ତାକୁ ନିଶ୍ଚି ତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ’। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧ। ତୁ ମ୍ଭେ କିଛ ି ବୁ ଝି ନାହଁ। ବଡ଼ କିଏ?
ବେଦୀ ନା ଉପହାର? ବେଦୀ ଉପହାରକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବେଦୀ ବଡ଼। ଏଣୁ ଯଦି କେହି
ବେଦୀ ନାମରେ ଶପଥ କରେ, ତେବେ ସେ ବେଦୀ ସହିତ ବେଦୀ ଉପରେ ଯାହା ରଖାଯାଇଥାଏ,
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଶପଥ କରେ, ସେ ମନ୍ଦିର
ଭିତରେ ଜଣେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ �ର୍ଗ ନାମରେ
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ଶପଥ ନେଇଥାଏ, ସେ ପରମେ�ରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସହିତ ସେହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯିଏ ବିରାଜମାନ,
ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥାଏ।
“ରେ କପଟୀ ଯିହୂଦୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ! ତୁ ମ୍ଭକୁ ଧିକ୍! ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି,
ତା’ର ଦଶ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ଏପରିକି ନିଜର ପ�ୋଦିନା, ପାନମଧୁରୀ ଓ ଜୀରାର ମଧ୍ୟ ଦଶ ଭାଗରୁ
ଏକ ଭାଗ ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନିୟମର ଅଧିକ ନ୍ୟାୟ, ଦୟା ଓ ବି�ାସ
ଭଳି ମହ�ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ଗୁଡକ
଼ି ୁ ପାଳନ କରୁ ନାହଁ। ମାତ୍ର ଏଗୁଡକ
଼ି ତୁ ମ୍ଭର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।
ଅନ୍ୟ ଉପଦେଶଗୁଡକ
଼ି ୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ରୂପରେ ତୁ ମ୍ଭର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ମାର୍ଗ ବତାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ଅନ୍ଧ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟ। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାନୀୟ ଭିତରୁ ମାଛିକୁ ଛାଣ ଓ ଓଟକୁ ଗିଳି ପକାଅ।
“ରେ କପଟୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ! ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଧିକ! ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତୁ ମ୍ଭର
ଥାଳିଗିନାର ବାହାର ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ଧ�ୋଉଛ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ନିଜକୁ
ତ�ୋଷିବା ପଦାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ। ରେ ଅନ୍ଧ ଫାରୂଶୀମାନେ! ପ୍ରଥମେ ଗିନାର ଭିତର ପଟ ମାଜି ସଫା
କର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗିନାର ଭିତର ପଟ ସଫା ରହିଲେ ବାହାର ପଟ ମଧ୍ୟ ସଫା ହୋଇ ପାରିବ।”
“ରେ କପଟୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ! ରେ ଫାରୂଶୀମାନେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଧିକ୍! ତୁ ମ୍ଭେ ସବୁ ଧଳାରଙ୍ଗ ବ�ୋଳା
ହୋଇଥିବା ସମାଧି ଭଳି। ଏହି ସମାଧିମାନଙ୍କର ବାହାର ପଟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାଧି
ଭିତର ମଲା ଲ�ୋକର କେବଳ କଙ୍କାଳ ଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର ଜିନଷ
ି ତା’ ଭିତରେ ଥାଏ।
ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତୁ ମ୍ଭେ ବାହାରୁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତୁ ମ୍ଭେ ଚ୍ଛନ୍ଦ
କପଟ ଓ ଖରାପ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।”
“ରେ କପଟୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ! ତୁ ମ୍ଭେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି
ତିଆରି କରୁଛ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଭଲ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମାଧି
ସୁଶ�ୋଭିତ କରୁଛ। ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କହୁ ଛ ଯେ ‘ଆମ୍ଭେ ଯଦି ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମକାଳୀନ
ହୋଇଥାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ କେବେ ହେଲେ
ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ଥା’ନ୍ତୁ ।’ ତୁ ମ୍ଭେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଉଛ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କର
ବଂଶଧର ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତୁ ମ୍ଭର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ପାପ ଆରମ୍ଭ
କରିଦେଇଥିଲେ, ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଶେଷ କରିବ।”
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ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସର୍ପ ଭଳି। ତୁ ମ୍ଭେ ବିଷଧର ସର୍ପ କୁ ଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ

ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ�ୋଷୀ ବ�ୋଲି ବିଗର
୍ଭ କରାଯିବ ଓ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବ।
ତେଣୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏହା କହୁ ଛ:ି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀଲ�ୋକ ଓ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ପଠାଉଛି। ତୁ ମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ମାରିବ, କ୍ରୁ ଶରେ ଚଢ଼ାଇ ତୁ ମ୍ଭେ କେତେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
କରିବ। ତୁ ମ୍ଭର ସମାଜଗୃହରେ ତୁ ମ୍ଭେ କେତେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ତୁ ମ୍ଭର ସମାଜଗୃହରେ ତୁ ମ୍ଭେ
କେତେକଙ୍କୁ କ�ୋରଡ଼ା ମାରିବ। ସହରରୁ ସହର ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ
କେତେକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବ।
ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଲ�ୋକ ହେବଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେରିଖିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଖରିୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ
ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭଲ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଦ�ୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ବେରିଖିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଖରିୟଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଓ ବେଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଛ ି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମ୍ଭ ସହ ଜୀବିତ ଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଘଟିବ।
“ଯି ରୁଶାଲମ! ରେ ଯି ରୁଶାଲମ! ତୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ପରମେ�ର
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ�ୋ’ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ଫ�ୋପାଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ତ�ୋର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁ ତ ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି। ଯେଭଳି ଗ�ୋଟିଏ କୁ କୁଡ଼ା ନିଜ
ଛୁ ଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷତଳେ ଏକାଠି କରେ, ସେହିପରି ତ�ୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା
ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଗ୍ଭହଥି
ିଁ ଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ�ୋତେ ତାହା କରେଇ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ�ୋର
ଘର ପୁରାପୁରି ଉଜୁ ଡ଼ି ଯିବ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ ି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ
ନ କହିଛ: ‘ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛନ୍,ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ଆଉ
ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ’।” 224
5.14 ଗରିବ ବିଧବାର ସର୍ବ� ଦାନ
ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଲ�ୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ
ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ତ ଧନୀ ଲ�ୋକ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା
ପକାଉଥିଲେ। ପରେ ଗରିବ ବିଧବାଟିଏ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଓ ସେଥିରେ ସେ ମାତ୍ର ଦୁ ଇଟି ତମ୍ବା-ମୁଦ୍ରା
ପକେଇଲା। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଦୁ ଇଟିର ମୂଲ୍ୟ ପଇସାଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସମାନ ନୁ ହେଁ।
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ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଏହି
ସମସ୍ତ ଧନୀ ଲ�ୋକମାନେ ଦେଇଥିବା ଦାନଠାରୁ ଏହି ଗରିବ ବିଧବାଟି ପ୍ରକୃ ତରେ ବହୁ ତ ଅଧିକ
ଦେଇଛି। କାରଣ ଧନୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦରକାର ନ
ଥିବା ବଳକା ଅର୍ଥରୁ ହିଁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍।ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଧବାଟି ବହୁ ତ ଗରିବ। ଏହି ଗରିବଟି ନିକଟରେ
ଯାହା ଥିଲା, ସେ ସବୁ ତକ ଦାନ �ରୂପ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତା’ର ଚଳିବା ପାଇଁ ସେତିକି ମାତ୍ର ସମ୍ବଳ
ଥିଲା।”225
5.15 ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସତର୍କ ବାଣୀ
ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, “ଗୁରୁ,
ଦେଖନ୍ତୁ , ଏ ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ଭବନଗୁଡକ
଼ି ଓ ତା’ର ବିଶାଳ ପଥରଗୁଡକ
଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଏହି ବିଶାଳ ଭବନଗୁଡକ
଼ି ଦେଖୁଛ? ଏହି ସମସ୍ତ ଭବନ �ଂସ ପାଇଯିବ।
ସବୁ ତକ ପଥର ଭୂମି ଉପରେ ଓଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଗ�ୋଟିଏ ହେଲେ ପଥର ଅନ୍ୟ ପଥର ଉପରେ
ରହି ପାରିବ ନାହିଁ।”
ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ସାମନାରେ ଥିବା ଜୀତପର୍ବତ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପିତର,
ଯାକୁ ବ, ଯ�ୋହନ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଏ ସବୁ
କେବେ ଘଟିବ, ଆମ୍ଭକୁ କୁ ହ? ଏ ସବୁ ଘଟିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା ବ�ୋଲି, କ’ଣ କ’ଣ ଚିହ୍ନମାନ
ଦେଖାଯିବ?”
ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସାବଧାନ! ତୁ ମ୍ଭକୁ କେହି ଯେପରି ପ୍ରତାରଣା କରି ନ ପାରେ।
ଅନେକ ଲ�ୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମ�ୋର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେମାନେ ଦାବି
କରିବେ, ‘ମୁଁ ସେହି’। ସେମାନେ ବହୁ ତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବେ। ତୁ ମ୍ଭେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା
ଯୁଦ୍ଧ ଗ୍ଭଲିଥିବା ବିଷୟରେ ଉଡ଼ା ଖବର ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମକାଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ
ଏସବୁ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଗ�ୋଟିଏ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗ�ୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ବହୁ ତ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳବ
ି ନାହିଁ।
ଏହାସବୁ କ�ୌଣସି ନୂ ତନ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଭଳି।
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସତର୍କ ରହିବ। ଲ�ୋକମାନେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବିଗର
୍ଭ ାଳୟରେ ସମର୍ପି ଦେବେ।
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ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜଗୃହଗୁଡକ
଼ି ରେ ପିଟବେ
ି । ମ�ୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା
ଯ�ୋଗୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜାତିର ଲ�ୋକଙ୍କଠାରେ

ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପ୍ରଗ୍ଭରତ
ି କରାହେବ। ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀକରି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜେରା
କରିବେ। ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଗର
୍ଭ ପାଇଁ ଯଦି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ସେଠାରେ କ’ଣ କହିବ,
ସେ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପରମେ�ର
ଯାହାକିଛ ି କହିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ତୁ ମ୍ଭେ ତାହା କହିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃ ତରେ ତୁ ମ୍ଭେ କଥା
କହିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପବିତ୍ରଆତ୍ମା କଥା କହିବେ।
“ଭାଇ, ଭାଇକୁ ମରଣ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେବ। ବାପା ତା’ ସନ୍ତାନକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେବ।
ପିଲାମାନେ ବାପା-ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେବେ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋର
ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦୃ ଢ଼ ହୋଇ ରହିବ, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ।226 ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଗ୍ଭର ସାରା
ଜଗତରେ ପ୍ରଗ୍ଭରତ
ି ହେବ। ସମସ୍ତ ଦେଶର ଲ�ୋକମାନେ ଏହା ଶୁଣିବେ। ତା’ପରେ ଅନ୍ତକାଳ
ଆସିବ।227
“ତୁ ମ୍ଭେମାନେ, ‘�ଂସ ଘଟାଉଥିବା ଭୟଙ୍କର ବସ୍ତୁକୁ ’ ଯେଉଁଠାରେ ନ ରହିବା ଉଚିତ, ସେହି
ସ୍ଥାନରେ ଥିବାର ଦେଖିବ।” (ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ବୁ ଝନେ
ି ବା ଉଚିତ ଯେ ଏହାର
ଅର୍ଥ କ’ଣ?) “ସେତେବେଳେ ଯିହୂଦାର ଲ�ୋକମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ
ଲ�ୋକ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଥିବ, ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛ ି ହେଲେ ପାଇବାକୁ ତଳକୁ ନ
ଆସିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ବାହାରେ ପଡଆ
଼ି ରେ ଥାଏ, ସେ ନିଜ ଗ୍ଭଦର ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରକୁ
ଫେରି ନ ଯାଉ।
“ସେହି ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ କ�ୋଳରେ ଛ�ୋଟ ପିଲାଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ତ
ଶ�ୋଚନୀୟ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ଏ ସବୁ ଶୀତ ଦିନରେ ନ ହୁ ଏ। କାରଣ ସେହି ଦିନ
ଗୁଡକ
଼ି ବିପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଯେ, ସେଭଳି
ବଡ଼ ବିପଦ ପରମେ�ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆସି ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ
କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେହି ଭୟଙ୍କର ସମୟକୁ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେ�ର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
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ଯଦି ସେହି ସମୟ କମେଇ ଦିଆ ନ ଯିବ, ତେବେ କେହି ବଞ୍ଚି ରହି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେ�ର
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସମୟ କମେଇ ଦେବେ।

“ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କେତେକ ଲ�ୋକ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହି ପାରନ୍ତି ଯେ, ‘ଦେଖ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ
ଅଛନ୍’ତି କିମବା୍ ’ ଦେଖ ସେଠାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି’ ତୁ ମ୍ଭେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି�ାସ କରିବ ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ
ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ ଦେଖାଦେବେ ସେମାନେ ଅଦ୍ଭୂତ କାମ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ଭବ
ହେଲେ, ପରମେ�ର ବାଛିଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବ। ଏ ସବୁ ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି।
“ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ବଡ଼ ବିପଦର ସମୟ ଗ୍ଭଲି ଗଲାପରେ
‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ,
ଚନ୍ଦ୍ର ତା’ର ଆଲ�ୋକ ଦେବ ନାହିଁ।
ଆକାଶରୁ ତାରାମାନେ ଖସି ପଡ଼ିବେ,
ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳର ମହାଶକ୍ତିଗୁଡକ
଼ି ଦ�ୋହଲି ଯିବ।’
“ସେତେବେଳେ ଲ�ୋକେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାଶକ୍ତି ଓ ମହିମା ସହିତ ମେଘମାଳା ମଧ୍ୟରେ
ଆସିବାର ଦେଖିବେ। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୃଥିବୀର ଗ୍ଭରି ଆଡ଼କୁ ତାହାଙ୍କ �ର୍ଗ ଦୂ ତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ।
ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ �ାରା ବଛା ଯାଇଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣି ଏକାଠି
କରିବେ।
“ଡିମବିର
୍ ଗ
ି ଛ ଆମ୍ଭକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଡିମବିର
୍ ଗ
ି ଛର ଡାଳଗୁଡକ
଼ି ଶାଗୁଆ ଓ
ନରମ ପଡଯ
଼ି ାଏ ଏବଂ ନୂ ଆ ପତ୍ର କଅଁଳବ
ି ାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଜାଣି ପାର
ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ପାଖେଇ ଗଲାଣି। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିଲି, ଠିକ୍ ତାହା ଏହିପରି ଘଟିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସବୁ ଘଟିବାର ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ବୁ ଝ ଯେ, ସେହି ସମୟ ନିକଟରେ
ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ।ି ଏହି ପିଢ଼ିର ଲ�ୋକେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏସବୁ
ଘଟଣା ଘଟିବ। ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମ�ୋ’ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ
ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।228
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5.16 ନିରୁପିତ ସମୟ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଗ�ୋଚର

“ସେହି ଦିନ ବା ସେହି ସମୟ କେବେ ଆସିବ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି �ର୍ଗର ଦୂ ତମାନେ ଜାଣନ୍ତି
ନାହିଁ। ଏପରିକି ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପରମପିତା ଏହା ଜାଣନ୍ତି।
“ନ�ୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଘଟିଥିଲା, ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଆସିବା ସମୟରେ ସେହିପରି ଘଟିବ।
ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲ�ୋକମାନେ ଭ�ୋଜନପାନ କରୁଥିଲେ, ଲ�ୋକେ ବିବାହ
କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଉଥିଲେ। ନ�ୋହଙ୍କର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ�ୋକେ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ଯାହାସବୁ ସେତେବେଳେ ଘଟି ଯାଉଥିଲା, ଲ�ୋକେ ତାହା
ଜାଣିପାରୁ ନ ଥିଲେ। ସେତିକବେଳେ
ି
ବନ୍ୟା ମାଡ଼ିଆସିଲା। ସବୁ ଲ�ୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ।
“ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ। ଦୁ ଇଜଣ ଲ�ୋକ ଏକାଠି କାମ
କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଆର ଜଣକୁ ନିଆଯିବ। ଦୁ ଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ
ମିଶି ଚକିରେ ଶସ୍ୟ ପେଷୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସେଠାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆରଜଣକୁ
ନିଆଯିବ।229
“ସାବଧାନ ରୁହ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମାତାଲ ହୋଇ ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ।
ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁଗୁଡକ
଼ି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତ
ତି ହୋଇ ପଡ଼ ନାହିଁ। ସେଭଳି କଲେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଜଡ଼ ହୋଇଯିବ ଓ ଉଚିତ କଥା କେବେ ଭାବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିବା
ବେଳେ ଅନ୍ମ
ତି କାଳ ଆସି ଯାଇପାରେ। ପୃଥିବୀରେ ରହୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହା
ଏକ ଫାନ୍ଦ ଭଳି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି,
ସେଗୁଡକ
଼ି ମଧ୍ୟଦେଇ ନିରାପଦରେ ଗତି କରିବାକୁ ଶକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଆତ୍ମବି�ାସର ସହିତ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହ�ୋଇ ପାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା230
“ଏହା ଏହିଭଳି ଘଟଣା, ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କ
ଉପରେ ନିଜ ଘରର ଦାୟି� ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ଭକରକୁ ତା’ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଦେଇଥାଏ
ଏବଂ �ାରପାଳକକୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହ। କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣ ନାହିଁ, ଘରର ମାଲିକ କେତେବେଳେ ଆସି
ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଅଧରାତିରେ, ପାହାନ୍ତିଆରେ ବା ସକାଳେ, କ�ୌଣସି ସମୟରେ ସେ
ଆସି ଯାଇ ପାରନ୍।ତି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ,
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ତେବେ ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ କଦାପି ଶ�ୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯାହା କହୁ ଛ,ି
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଏକା କଥା କହୁ ଛ ି ଯେ, ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ।231
“ତୁ ମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ କେଉଁଦନ
ି ଆସିବେ ତାହା ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣ ନାହିଁ। ମନେରଖ, ଯଦି ଘରମାଲି କ
ଜାଣିଥା’ନ୍ତା ଯେ େଗ୍ଭର କେତେବେଳେ ଆସିବ, ତେବେ ସେ ସତର୍କ ରହନ୍ତେ ଓ େଗ୍ଭରକୁ ଘରେ
ପଶିବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଆଶା
କରୁ ନ ଥିବ, ଠିକ୍ ସେତେକି ବେଳେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିଯିବେ।
“କିଏ ବି�ାସ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞ ଗ୍ଭକର? ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର
ଖାଦ୍ୟ ଦେବ, ମାଲିକ ସେହିଭଳି ଗ୍ଭକରକୁ ବି�ାସ କରିଥା’ନ୍ତି। କିଏ ସେ ଗ୍ଭକର, ସେହି କାମ କରିବା
ପାଇଁ, ସେ କେଉଁ ଗ୍ଭକରକୁ ବି�ାସ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଫେରି ଆସି ଦେଖିବେ ଯେ
ସେ ଗ୍ଭକରଟିକୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସେହି କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ
ସେ ଗ୍ଭକରଟି ଉପରେ ବହୁ ତ ଖୁସୀ ହେବ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ମାଲିକ ତାହାଙ୍କ ନିଜର ସମସ୍ତ
ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାୟି� ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ଗ୍ଭକରଟିକୁ ବାଛିବେ।
“ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ଭକରଟି ଯଦି ମନ୍ଦ ଲ�ୋକ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବ ଯେ
ମାଲିକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ ପିଟବ
ି ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ।
ସେ ଖାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରି ରହିବ। ଗ୍ଭକରଟି ଆଶା କରି ନ ଥିବା ଦିନ
ଓ ତାକୁ ଜଣା ନ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ମାଲିକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ମାଲିକ ତାକୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବେ।
ସେ ତାକୁ କପଟୀଲ�ୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ଲ�ୋକମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼
କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଦେବେ।232
5.17 ଦଶ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
“ସେ ସମୟରେ �ର୍ଗରାଜ୍ୟ, ବର ଖ�ୋଜିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ଦଶ ଜଣ କୁ ମାରୀ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ହେବ।
ଏହି ଝିଅମାନେ ବର ସହିତ ସକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ
ଆଣିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ�ୋକୀ ଥିଲେ। ଆର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚତୁ ର ଥିଲେ। ବ�ୋକୀ
ଝିଅ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀରେ ଦୀପ ସିନା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ବେଶୀ
ତେଲ ଆଣି ନ ଥିଲେ। ଚତୁ ର ଝିଅ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୀପ ତ ନେଇଥିଲେ, ତା’ଛଡ଼ା କାଚ ପାତ୍ରରେ ଅଧିକ
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ତେଲ ନେଇଥିଲେ। ବରର ଆସିବା ଡେରି ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଝିଅଯାକ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ
ଶ�ୋଇ ପଡ଼ିଲେ।
ଅଧ ରାତିରେ ଜଣେ କେହି ଘ�ୋଷଣା କଲା, ‘ବର ଆସୁଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯାଅ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ

କର।’
ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଝିଅଯାକ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ନିଜ ଦୀପ ସଜାଡବ
଼ି ାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ�ୋକୀ
ଝିଅମାନେ ଚତୁ ର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭ ତେଲରୁ ଆମ୍ଭକୁ ଟିକଏ
ି ଦିଅ, ଆମ୍ଭ ଦୀପରୁ ତେଲ
ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି।’
ଚତୁ ର ଝିଅମାନେ କହିଲେ, ‘ନା, ନା, ଆମ୍ଭ ତେଲ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।
ବରଂ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଦ�ୋକାନକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ କିଛ ି ତେଲ କିଣିଆଣ।’
ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ବ�ୋକୀ ଝୀଅ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ଭଲିଗଲାପରେ
ବର ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଚତୁ ର ଝିଅଯାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବର ସହିତ ବିବାହ ଭ�ୋଜିକୁ
ଗଲେ। ତା’ପରେ କବାଟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା।
ସେହି ସମୟରେ ବାକିତକ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନ କହିଲେ, ‘ଆଜ୍ଞା! ଆଜ୍ଞା! କବାଟ ଖ�ୋଲନ୍ତୁ।
ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ଭିତରକୁ ଆସି ପାରିବୁ,’
କିନ୍ତୁ ବର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ‘ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ ନି ନାହିଁ।’
ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, କାରଣ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର କେଉଁଦନ
ି ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବେ,
ତାହା ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣି ନାହଁ।233
5.18 ତିନ ି ଗ୍ଭକରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
“�ର୍ଗରାଜ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ବୁ ଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲ�ୋକଟିଏ ଭଳି। ସେହି ଲ�ୋକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ
ତା’ର ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତା’ର ଅନୁ ପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହିଲେ। କେଉଁ
ଗ୍ଭକର କେତେ ଦାୟି � ନେଇ ପାରିବ, ସେ କଥା ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ଜଣକୁ ପାଞ୍ଚ ତ�ୋଡ଼ା
ରୂପାଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣକୁ ଦୁ ଇ ତ�ୋଡ଼ା, ଓ ତୃ ତୀୟଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ତ�ୋଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା ଦେଲେ।
ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ବାଣ୍ଟିଦେଇ ସେ ବୁ ଲିବାକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ।
ଯେଉଁ ଗ୍ଭକରଟି ପାଞ୍ଚ ତ�ୋଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ସେ ତୁ ରନ୍ତ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ
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ଲଗାଇଦେଲା। ସେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ତ�ୋଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା ଲାଭକଲା। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଗ୍ଭକରଟି ଦୁ ଇ
ତ�ୋଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇ ଆଉ ଦୁ ଇ ତ�ୋଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା

ଲାଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକଟି କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ମାତ୍ର ତ�ୋଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ସେ ଯାଇ
ତା’ ମାଲିକର ଧନକୁ ନେଇ ମାଟିରେ ଗ�ୋଟିଏ ଗାତ ଖ�ୋଳି ସେଥିରେ ଲୁ ଗ୍ଭଇ ରଖିଲା।
ବହୁ ତ ଦିନ ପରେ ମାଲିକ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଓ ତାହାଙ୍କ
ଟଙ୍କାରେ କ’ଣ କଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି । ଯେଉଁ ଗ୍ଭକରଟି ପାଞ୍ଚ ତ�ୋଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା
ପାଇଥିଲା, ସେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆଉ ଅଧିକ ପାଞ୍ଚ ତ�ୋଡ଼ା ଆଣି ଦେଲା, ଗ୍ଭକରଟି କହିଲା ‘ଆପଣ
ମ�ୋତେ ପାଞ୍ଚ ତ�ୋଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତା’ �ାରା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ତ�ୋଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା
ର�ୋଜଗାର କରିଛ।ି ’
ମାଲିକ କହିଲେ, ‘ସାବାସ୍, ତୁ ମ୍ଭେ ବହୁ ତ ଭଲ, ଓ ବି�ାସଯ�ୋଗ୍ୟ ଲ�ୋକ। ତୁ ମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ
ଭଲ କାମ କରିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବଡ଼ ବିଷୟର ଦାୟି� ଦେବି। ଆସ, ମ�ୋ’ ସହିତ ମ�ୋ’ ଖୁସୀରେ
ଭାଗୀ ହୁ ଅ।’
ତା’ପରେ ଦୁ ଇ ତ�ୋଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ଗ୍ଭକରଟି ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗ୍ଭକରଟି କହିଲା,
‘ଆପଣ ମ�ୋତେ ଦୁ ଇ ତ�ୋଡ଼ା ଟଙ୍କାର ଦାୟି� ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଦୁ ଇ ତ�ୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ର�ୋଜଗାର
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁ ଇ ତ�ୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଛ।ି ’
ମାଲି କ କହିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ଠିକ୍ କରିଛ। ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣେ ଭଲ ଗ୍ଭକର। ତୁ ମ୍ଭ ଉପରେ ବି�ାସ
କରାଯାଇପାରେ। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ତୁ ମ୍ଭେ ଭଲ କାମ କରିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବଡ଼ ବିଷୟର ଦାୟି�
ଦେବି। ଆସ, ମ�ୋ’ ସହିତ ଖୁସୀରେ ଭାଗୀ ହୁ ଅ।’
ତା’ପରେ ଗ�ୋଟିଏ ତ�ୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ଲ�ୋକଟି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା,
‘ମାଲିକ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ କଠ�ୋର ବ୍ୟକ୍ତି। ରୋପଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜମିରୁ ଫସଲ
କାଟନ୍ତି। ବୀଜ ନ ବୁ ଣି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏକାଠି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୟ କଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କ
ଟଙ୍କାତକ ଲୁ ଚେଇ ଦେଲି। ଆପଣ ମ�ୋତେ ଦେଇଥିବା ତ�ୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ।’
ତା’ ମାଲିକ ତାକୁ କହିଲେ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣେ ଅଳସୁଆ ଓ ଦୁ ଷ୍ଟ ଗ୍ଭକର! ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି
ରୋପଣ କରି ନ ଥାଏ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫସଲ କାଟେ ଓ ଯେଉଁଠି ବୀଜ ବୁ ଣି ନ ଥାଏ, ସେଠାରେ
ଶସ୍ୟ ଏକାଠି କରେ। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖିଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତା
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ହ�ୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମ�ୋ’ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଥା’ନ୍ତି। ତା’ ସହିତ ମ�ୋ’ ଟଙ୍କାର

ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପାଇଥା’ନ୍ତି।’
“ତା’ପରେ ମାଲିକ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ସେହି ଗ୍ଭକରଠାରୁ ଟଙ୍କାର ଥଳିଟ ି
ନେଇ, ଯାହାର ଦଶ ତ�ୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନଷ
ି ର
ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାକୁ ବହୁ ତ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ। ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ
ବହୁ ତ ବେଶୀ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ତା’ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନଷ
ି ର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର
କରେ ନାହିଁ, ତା’ଠାରୁ ଯାହାକିଛ ି ଅଛି, ସବୁ କଛ
ି ି ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ।’ ତା’ପରେ ମାଲିକ କହିଲେ, ‘ସେ
ଅଦରକାରୀ ଗ୍ଭକରକୁ ବାହାରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପକେଇ ଦିଅ। ସେଠାରେ ଲ�ୋକମାନେ କାନ୍ଦିବେ ଏବଂ
ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିବେ।’234
5.19 ସମସ୍ତେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଗ୍ଭରାଧୀନ
“ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ, ସେ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ସହିତ ଆସିବେ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ
�ର୍ଗଦୂ ତମାନେ ଆସିବେ। ସେ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ମହାନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବେ।
ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଜଗତର ସବୁ ଲ�ୋକେ ଏକାଠି ହେବେ। ତା’ପରେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ସବୁ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦୁ ଇଟି ଦଳରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଜଣେ ଜଗୁଆଳ ଯେପରି ଛେଳିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମେଷମାନଙ୍କୁ
ଅଲଗା କରିଦଏ
ି ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଟେ। ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ମେଷମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟେ
ରଖିବେ ଓ ଛାଗକୁ ତାହାଙ୍କ ବାମ ପଟେ ରଖିବେ।
ତା’ପରେ ରାଜା ତାହାଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ‘ଆସ, ମ�ୋର
ପରମପିତା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶାର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପରମେ�ର ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି
ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଲାଭ କର। ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାଳରୁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ
ସାରିଛ।ି ତୁ ମ୍ଭେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବ କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭ�ୋକିଲା ଥିଲି, ସେତେବେଳେ
ତୁ ମେ ମ�ୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ। ମ�ୋତେ ଶ�ୋଷ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ମ�ୋତେ କିଛ ି ପିଇବାକୁ
ଦେଇଛ। ମୁଁ ଘରଠାରୁ ଦୂ ରରେ ଏକୁ ଟଆ
ି ଥିଲି । ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ତୁ ମ୍ଭ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲ। ମ�ୋର
କ�ୌଣସି ଲୁ ଗାପଟା ନ ଥିଲା, ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ପିନ୍ବ
ଧି ାକୁ ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲ, ମୁଁ କାରାଗାରରେ ଥିଲି। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲ।’
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ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲ�ୋକମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ‘ହେ ପ୍ରଭୁ! ଆମ୍ଭେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ

ଭ�ୋକିଲା ଦେଖିଥିଲୁ ଓ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ? କେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ�ୋଷିଲା
ଦେଖିଥିଲୁ ଓ ପିଇବାକୁ କିଛ ି ଦେଇଥିଲୁ ? କେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ ଦୂ ରରେ
ଏକୁ ଟଆ
ି ଦେଖିଥିଲୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲୁ ? କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ପ�ୋଷାକ ନ ଥିବା
ବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଓ ପିନ୍ବ
ଧି ାକୁ କିଛ ି ଦେଇଥିଲୁ ? କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ
ବା କାରାଗାରରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲୁ ?’
ସେତେବେଳେ ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେବେ, ‘ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ।ି ଏଠାରେ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର ଉପେକ୍ଷିତ
ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକ ପାଇଁ ଯାହାକିଛ ି କଲ, ତାହା ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ପାଇଁ କଲ।’
ତା’ପରେ ରାଜା ତାହାଙ୍କ ବାମ ପଟର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ‘ମ�ୋ’ ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲିଯାଅ।
ପରମେ�ର ତୁ ମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ ଚିରକାଳ ଜଳୁ ଥିବା ନିଆଁକୁ ଯିବ, ଯାହାକି
ଶୟତାନ ଓ ତା’ର ଦୂ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଭ�ୋକିଲା ଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ
କିଛ ି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ଥିଲ, ମୁଁ ଶ�ୋଷିଲା ଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ କିଛ ି ପିଇବାକୁ ଦେଇ ନ
ଥିଲ। ମୁଁ ଏକୁ ଟଆ
ି ଘରଠାରୁ ଦୂ ରରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲ ନାହିଁ, ମ�ୋର
ଲୁ ଗାପଟା ନ ଥିଲା, ମ�ୋତେ ତୁ ମ୍ଭେ ପିନ୍ବ
ଧି ାକୁ କିଛ ି ଦେଇ ନ ଥିଲ। ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ଓ କାରାଗାରରେ
ଥିଲି ଓ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ନ ଥିଲ।’
ତା’ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ‘ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଭ�ୋକିଲା
ବା ଶ�ୋଷିଲା ଦେଖିଥିଲୁ ? ଆମ୍ଭେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁ ଟଆ
ି ଓ ଘରଠାରୁ ଦୂ ରରେ
ଦେଖିଥିଲୁ ? କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଲୁ ଗାପଟା ନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ
ବା କାରାଗାରରେ ଦେଖିଥିଲୁ ? କେବେ ଏସବୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଥିଲୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ
ନାହିଁ?’
ତା’ପରେ ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେବେ, ‘ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋର ଉପେକ୍ଷିତ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେକ�ୌଣସି ଲ�ୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନାକଲ, ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନାକଲ!’
ତା’ପରେ ଏହି ଲ�ୋକଗୁଡକ
଼ି ଗ୍ଭଲିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭ�ୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲ�ୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ।”235
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5.20 ଆପଣା ମୃ ତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରାବୃ ତ୍ତି

ନିସ୍ତାରପର୍ବରେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମ ଯାଇଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ
ଗ୍ରୀକ୍ ଲ�ୋକଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରୀକ୍ ଲ�ୋକମାନେ ଫି ଲିପ୍ପଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଲ�ୋକମାନେ
କହିଲେ, “ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ।” ଫି ଲି ପ୍ପ ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯାଇ ଏ କଥା
ଜଣାଇଲେ। ତା’ପରେ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଫି ଲିପ୍ପ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ।
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଗ�ୌରବ ପାଇବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।
ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ।ି ଗ�ୋଟିଏ ଗହମ ଦାନା ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା’ପରେ
ଏହା ବଢ଼ି ବହୁ ତ ଶସ୍ୟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା କଦାପି ମରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ସର୍ବଦା ଗ�ୋଟିଏ
ମଞ୍ଜି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ହରାଇବ। ନିଜ ଜାଗତିକ ଜୀବନକୁ
ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲ�ୋକ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ପାଇ ପାରିବ।
ମ�ୋର ସେବା କୁ ରଥିବା ଲ�ୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ମ�ୋର ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ । ତେବେ ମ�ୋର ସେବକମାନେ
ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବି, ସେଠାରେ ମ�ୋ’ ସହିତ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ମ�ୋର ସେବା
କରିଥିବେ, ମ�ୋର ପରମପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ।
“ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ମୁଁ ବହୁ ତ ଉଦ୍ବଗ୍ନ
ି ଅଛି। ମୁଁ କ’ଣ କହିବ?
ି ‘ହେ ପରମପିତା, ମ�ୋତେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ
ସମୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର’, ଏଭଳି କହି କ’ଣ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ?
ି ନା, କାରଣ ମୁଁ ତ’ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭ�ୋଗିବ ି
ବ�ୋଲି ଆସିଛ।ି ହେ ପରମପିତା, ଆପଣା ନାମକୁ ଗ�ୌରବା�ିତ କର।”
ସେତେବେଳେ �ର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଭିଲା, “ମୁଁ ସେହି ନାମକୁ ଗ�ୌରବା�ିତ କରିଛ।ି ମୁଁ ତାହା
ଆଉ ଥରେ କରିବ।ି ”
ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ ତାହା ମେଘ ଗର୍ଜ୍ଜନ
ବ�ୋଲି କହିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ �ର୍ଗଦୂ ତ କଥା କହିଲେ।”
ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସେହି ବାଣୀ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ଥିଲା, ମ�ୋ’ ପାଇଁ ନୁ ହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଜଗତର ବିଗରର
୍ଭ
ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହି ଜଗତର ଶାସକ ବିତାଡତ
଼ି ହେବାର ଏହା ହେଉଛି ସମୟ।
ମୁଁ ଜଗତରୁ ଊ�କୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିବ, ମୁଁ ସବୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମ�ୋ’ ନିକଟକୁ
ନେଇ ଯିବ।ି ” ଯୀଶୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏହା କହିଲେ।
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ଲ�ୋକମାନେ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ହେ ଯେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିବେ। ତେବେ
ତୁ ମ୍ଭେ କାହିଁକି କହୁ ଛ ଯେ ‘ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଊ�କୁ ଯିବେ?’ ଏହି ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲ�ୋକ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଲ�ୋକ
ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭଲ। ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ତୁ ମ୍ଭକୁ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରରେ
ଗ୍ଭଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଜାଣି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରେ ଆଲ�ୋକ ଥିବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ଠାରେ ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ ରଖ। ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଆଲ�ୋକର ସନ୍ତାନ ହେବ।” ଯୀଶୁ

ଏ କଥା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲି ଗଲେ। ସେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁଠି
ଲ�ୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ।
ଯୀଶୁ ବହୁ ତ ଗୁଡଏ
଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଲ�ୋକମାନେ ଏ ସବୁ ଦେଖିବା ସ� ତାହାଙ୍କୁ
ବି�ାସ କଲେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯିଶାଇୟ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ହେଲା, ସେ
କହିଥିଲେ,
“ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ କହିଥିବା କଥାରେ କିଏ ବି�ାସ କରିଛ?
ି
କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖିଛି?”
ସେମାନେ ବି�ାସ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ, କାରଣ ଯିଶାଇୟ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ:
“ପରମେ�ର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ସେମାନଙ୍କର ହୃ ଦୟ କଠିନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଯେପରି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ
ଓ ବୁ ଦ୍ରଧି େ ବୁ ଝପ
ି ାରିବେ ନାହିଁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେ�ର ଏହା କରିଅଛନ୍ତି।
ତା’ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ।ି ”
ଯିଶାଇୟ ଏ କଥା କହିଥେଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ�ୌରବ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କ
(ଯୀଶୁଙ୍କ) ବିଷୟରେ ଏହା କହିଲେ।
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କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଲ�ୋକ ବି�ାସ କଲେ। ଏପରିକ,ି ଅନେକ ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ

ତାହାଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ
ତାହାଙ୍କ ବି�ାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖ�ୋଲାଖ�ୋଲି ଭାବେ କହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଡରିଲେ, କାଳେ
ଫାରୂଶୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜଗୃହରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେ ଲ�ୋକମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କ
ପ୍ରଶଂସା ଅପେକ୍ଷା ଲ�ୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, “ମ�ୋ’ଠାରେ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ବି�ାସ ରଖେ, ସେ ପ୍ରକୃ ତରେ
ମ�ୋ’ଠାରେ ନୁ ହେଁ ମାତ୍ର ଯେ ମ�ୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ ରଖେ। ମ�ୋତେ ଯେଉଁ
ଲ�ୋକ ଦେଖେ, ସେ ପ୍ରକୃ ତରେ ମ�ୋର ପ୍ରେରଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଆଲ�ୋକ ଓ ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ
ଆସିଛ।ି ମ�ୋର ଆସିବାର କାରଣ, ମ�ୋ’ଠାରେ ବି�ାସ ରଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ କେବେ
ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବ ନାହିଁ।
“ମୁଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ବିଗ୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏ ଜଗତର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛ।ି ଯେଉଁମାନେ ମ�ୋ’ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେହି
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ବିଗର
୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଗର
୍ଭ କ ଅଛନ୍ତି. ଯିଏ ବିଗର
୍ଭ କରିବେ କି, କେଉଁ
ଲ�ୋକ ମ�ୋତେ ବି�ାସ କରୁ ନାହିଁ ଓ ମ�ୋ’ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି,
ତାହା �ାରା ସେହି ଲ�ୋକ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଗର
୍ଭ ହେବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି
ତାହା ମ�ୋର ନୁ ହେଁ। ମ�ୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପରମପିତା ମ�ୋତେ କ’ଣ କହିବାକୁ ଓ କ’ଣ ଉପଦେଶ
ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କହିଛନ୍ତି। ମୁ,ଁ ଜାଣେ, ମ�ୋ’ ପରମପିତା ଯାହା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିଠାରୁ ଅନନ୍ତ
ଜୀବନ ଆସେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଛ,ି ତାହା କହିବା ପାଇଁ ମ�ୋତେ ପରମପିତା କହିଛନ୍ତି।”236
5.21 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧି ତ�ୈଳରେ ଅଭିଷେକ
ନିସ୍ତାରପର୍ବ ଓ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୋଟୀପର୍ବ ଆଉ ଦୁ ଇ ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଯିହୂଦୀ
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ�ୌଶଳରେ ବନ୍ଦୀ କରି ତା’ପରେ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖ�ୋଜୁ
ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭେ କିନ୍ତୁ ପର୍ବ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପାରିବା ନାହିଁ। ତା’
କଲେ ଲ�ୋକମାନେ ରାଗିଯାଇ ଦଙ୍ଗା ହାଙ୍ଗାମା କରି ପାରନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ବେଥନୀଆରେ କୁ ଷ୍ଠରୋଗୀ ଶିମ�ୋନଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। 237 ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ
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ଗ�ୋଟିଏ ଭ�ୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଥା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ

ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଜାର ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ମରିୟମ ଅଧ ଲିଟର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଶୁଦ୍ଧ
ଜଟାମାଂସର ଅତର ଆଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ନିଜ
କେଶରେ ପ�ୋଛି ଦେଲେ। ଘରଟି ଅତର ସୁବାସରେ ମହକି ଉଠିଲା।
ଇଷ୍କାରିୟ�ୋତ ଯିହୂଦା ସେଠାରେ ଥିଲା। ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ।
(ସେ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଯିହୂଦା ମରିୟମଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ।
ସେ କହିଲେ, “ସେହି ଅତରର ମୂଲ୍ୟ ତିନଶ
ି ହ ରୂପାଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ବୀକ୍ରି କରି ସେହି ଟଙ୍କା ଗରିବ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା,” କିନ୍ତୁ ଯିହୂଦା ଗରିବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃ ତରେ ଚିନ୍ତ
ତି ନ
ଥିଲା। ସେ ନିଜେ େଗ୍ଭର ଥିବାରୁ ଏ କଥା କହିଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା-ବାକ୍ସ ନିଜ ପାଖରେ
ରଖୁଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ସେହି ବାକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା େଗ୍ଭରି କରୁଥିଲା।
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମରିୟମକୁ ବାଧା ଦିଅ ନାହିଁ। ସେ ଅତର ସଞ୍ଚୟ କରି ମ�ୋର ସମାଧି
କ୍ରିୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଜି ଏହା କରିଛ।ି ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରେ ସବୁ ବେଳେ ଗରିବ ଲ�ୋକେ ରହିଥିବେ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ରହିବ ି ନାହିଁ।238 ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟି ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଯାହା କରି ପାରିବାର
ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସେତକ କରିଛ।ି ସମାଧି ନିମନ୍ତେ ମ�ୋ’ ଦେହକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମ�ୋ’
ଦେହରେ ମ�ୋର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅତର ଢାଳିଛ।ି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ।ି ସାରା ସଂସାରରେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭରତ
ି
ହେବ, ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକଟିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁ ହାଯିବ। ଲ�ୋକମାନେ
ତାହାକୁ ମନେ ପକେଇବେ।”239
5.22 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ଯିହୂଦାର ସମ୍ମତି
ଯୀଶୁଙ୍କର ବାରଜଣ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକର ନାମ ଥିଲା ଇଷ୍କାରିୟ�ୋତ ଯିହୂଦା। ଶୟତାନ
ଯିହୂଦାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା।
ଯିହୂଦା ଯାଇ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ମନ୍ଦିରର ସେନାପତିମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିହୂଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲା।240
ସେ କହିଲା, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବି। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
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ମ�ୋତେ କ’ଣ ଦେବ?’’ ଯାଜକମାନେ ଯିହୂଦାଙ୍କୁ ତିରଶ୍
ି ଟି ରୂପାଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରୁ
ଯିହୂଦା ଯାଜକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା।241
5.23 ନିସ୍ତାରପର୍ବ ଭ�ୋଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଖମୀରହୀନ ର�ୋଟୀ ପର୍ବର ଦିନ ଟି ଆସିଗ ଲା। ଏହି ଦିନ ଯି ହୂ ଦୀମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର
ମେଷଶାବକମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅନ୍।ତି ଯୀଶୁ ପିତର ଓ ଯ�ୋହନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର।”
ପିତର ଓ ଯ�ୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଏ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବୁ ବ�ୋଲି
ଆପଣ ଗ୍ଭହୁଁଛନ୍ତି?”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଶୁଣ! ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନଗର ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଜଣେ ଲ�ୋକକୁ
ପାଣି ମାଠିଆଟିଏ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତା’ ପଛେ ପଛେ ଯିବ। ସେ ଗ�ୋଟିଏ
ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତା’ ସହିତ ଯିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଘରମାଲିକଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରବ
ି , ‘ଗୁରୁ
ପଗ୍ଭରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଖାଇବେ, ତୁ ମ୍ଭେ
ତାହା ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ।’ ତା’ପରେ ଘରମାଲିକ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉପର ମହଲାର ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼
ବଖରା ଦେଖାଇ ଦେବେ। ବଖରାଟି ତୁ ମ୍ଭେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜାଇ ରଖା ଯାଇଥିବ। ସେଠାରେ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।”
ପିତର ଓ ଯ�ୋହନ ବାହାରି ଗଲେ। ଯୀଶୁ ଯେଭଳି କହିଥିଲେ, ସବୁ ଘଟଣା ସେହିଭଳି ଘଟିଲା।
ସେମାନେ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ।
ସେମାନେ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସମୟ ହେଲା। ଯୀଶୁ ଓ ପ୍ରେରିତମାନେ ଖାଇ
ବସିଲେ।242

ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେଷ ରାତ୍ରଭ�ୋଜ (5.24–40)
5.24 ଯୀଶୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାତ୍ରି ଭ�ୋଜନ
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ମ�ୋ’ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଏହି ନିସ୍ତାରପର୍ବର
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ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ା ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛ,ି ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ

ଏହାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଇବି
ନାହିଁ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଗ�ୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗୁରରସ ନେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ “ଏହି ପାତ୍ର ନିଅ, ଏଥିରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗୁରରସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
କହୁ ଛ ି ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବ ି ନାହିଁ।”243
5.25 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ
ଶିମ�ୋନର ପୁତ୍ର ଇଷ୍କାରିୟ�ୋତ ଯି ହୂଦାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ସାରିଥିଲା।
ପରମପି ତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ। ସେ
ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବ�ୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ବ�ୋଲି
ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହ�ୋଇ ପିନ୍ଥି
ଧି ବା ଲମ୍ବା ପ�ୋଷାକଟି
ଖ�ୋଲିଦେଲେ। ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗ�ୋଟିଏ ତଉଲିଆ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ପାତ୍ରରେ
ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧ�ୋଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଥି
ଧି ବା
ତଉଲିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପ�ୋଛିଲେ।
ଯୀଶୁ ଶିମ�ୋନ ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ତୁ ମେ ମ�ୋର
ପାଦ ଧ�ୋଇବା ଉଚିତ ନୁ ହେଁ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମେ ଏବେ ଜାଣିପାରୁ ନାହଁ ଯେ, ମୁଁ କ’ଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରେ ତୁ ମେ ବୁ ଝବ
ି ।”
ପିତର କହିଲେ, “ନା, ଆପଣ ମ�ୋ’ ପାଦ କେବେ ଧ�ୋଇବେ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଯଦି ମୁଁ ତୁ ମ ପାଦ ଧ�ୋଇବି ନାହିଁ, ତେବେ ତୁ ମେ କଦାପି ମ�ୋର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବ ନାହିଁ।”
ଶିମ�ୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁ ମେ ମ�ୋର ପାଦ ଧ�ୋଇବା ପରେ ମ�ୋର ହାତ
ଓ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧ�ୋଇ ଦିଅ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଜଣେ ଲ�ୋକ ସ୍ନାନ କରିବାପରେ ତା’ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଟା ନିର୍ମଳ
ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ତା’ର ପାଦ ସେ ଧ�ୋଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରିଷ୍କାର
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ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର ନୁ ହନ୍।ତି ” ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କିଏ

ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର
ନୁ ହନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ଧ�ୋଇ ସାରିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଲୁ ଗାପଟା ପିନ୍ ଧି ମେଜ ପାଖରେ ପୁଣି
ବସିଲେ, ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ମୁଁ ତୁ ମ ପାଇଁ କ’ଣ କଲି, ତୁ ମ୍ଭେ ତାହା ବୁ ଝପ
ି ାରିଲ କି? ତୁ ମେ ମ�ୋତେ
‘ଗୁରୁ’ ଓ ‘ପ୍ରଭୁ’ କହୁ ଛ। ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ଠିକ୍, କାରଣ ମୁଁ ତାହା ଅଟେ।” ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭର ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ
ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭର ପାଦକୁ ଗ�ୋଟିଏ ସେବକ ରୂପେ ଧ�ୋଇଲି। ତେଣୁ ତୁ ମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧ�ୋଇବା
ଉଚିତ। ମୁଁ ଏହା ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ଗ�ୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ �ରୂପ କଲି। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି
କରିବ। ମୁଁ ଏହା ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଜଣେ ସେବକ ତା’ର ପ୍ରଭୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୁ ହେଁ। ଯେଉଁ ଲ�ୋକକୁ କିଛ ି
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ନୁ ହେ।ଁ ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ଏହା ସବୁ ଜାଣ
ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖୁସୀ ହେବ।244
5.26 ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛ,ି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ
ଯାହା ଲେଖାଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ: ‘ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ ସହିତ ଖାଏ, ସେ ମ�ୋ’ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଠିଆ ହେବ।’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏ କଥା କହୁ ଛ।ି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ
ଏହା ଘଟିବ, ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରିବ, ମୁଁ ସେହି ଅଟେ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ମ�ୋତେ ପଠାଇଥିବା
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମ�ୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମ�ୋତେ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ
ମ�ୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ।”
ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିବା ପରେ ସେ ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ମୁକ୍ତରେ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମ�ୋ’ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ।”
ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ । ସେମାନେ ବୁ ଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ
କାହା ବିଷୟରେ କହୁ ଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବସିଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ବହୁ ତ
ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶିମ�ୋନ ପିତର, ସେହି ଶିଷ୍ୟକୁ ଯୀଶୁ କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁ ଛନ୍ତି ତାହା ତାହାଙ୍କୁ
ପଗ୍ଭରବ
ି ା ପାଇଁ ଠାରିଲେ।
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ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ପ୍ରଭୁ କିଏ ତୁ ମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଯିବ?”

ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ଏହି ର�ୋଟୀ ଖଣ୍ଡିକ ପାତ୍ରରେ ବୁ ଡ଼େଇ ଯାହାକୁ ଦେବି, ସେହି ଲ�ୋକ
ମ�ୋ’ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ।245 ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯିବେ ଓ ମରିଯିବେ। ଏହା ହିଁ ହେବ ବ�ୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ
ଲେଖାଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ଦେଇଦେବ, ସେ ଲ�ୋକ
ଧିକ୍! ସେ ଲ�ୋକ ଜନ୍ମ ନ ହ�ୋଇଥିଲେ ବରଂ ଭଲ ହୋଇଥା’ନ୍ତା।”
ତା’ପରେ ଯିହୂଦା, “ଯିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କହିଲା ଗୁରୁ, ସେ
କ’ଣ ମୁଁ?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ହଁ, ତୁ ମ୍ଭେ ସେହି।”246
ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖଣ୍ଡେ ର�ୋଟୀ ନେଇ ପାତ୍ରରେ ବୁ ଡ଼ାଇଲେ ଓ ଶିମ�ୋନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଷ୍କାରିୟ�ୋତ
ଯିହୂଦାକୁ ଦେଲ। ଯିହୂଦା ର�ୋଟୀ ନେଲା ବେଳେ ଶୟତାନ ତା’ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯୀଶୁ
ଯିହୂଦାକୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହା କରିବା କଥା, ତାହା ଶୀଘ୍ର କର।” ଯୀଶୁ ଏ କଥା ଯିହୂଦାଙ୍କୁ କାହିଁକି
କହିଲେ ତାହା ମେଜ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହିହେଲେ ବୁ ଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଯିହୂଦା ଦଳର ସାମୂହକ
ି ଟଙ୍କା-ବାକ୍ସ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ଶିଷ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ
ଯୀଶୁ ତାକୁ ପର୍ବ ପାଇଁ କିଛ ି କିଣିବାକୁ କହିଲେ। କିଅବା ସେମାନେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ, ଯୀଶୁ
ବ�ୋଧେ ଯିହୂଦାକୁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଛ ି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ।
ଯି ହୂଦା ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ର�ୋଟୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତା’ପରେ ଯି ହୂଦା ବାହାରି ଗ୍ଭଲିଗଲେ।
ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ହୋଇଥିଲା।247
5.27 ପରମେ�ରଙ୍କ ସହିତ ନୂ ତନ ନିୟମ
ସେମାନେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ, ଯୀଶୁ ରୋଟୀ ନେଲେ। ସେହି ରୋଟୀ ପାଇଁ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଦେଲେ। ତା’ପରେ ରୋଟୀ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ, ତାହାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଏହି
ରୋଟୀ ନିଅ ଓ ଖାଅ। ଏ ରୋଟୀ ମ�ୋର ଶରୀର248 ଏହା ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ମ�ୋତେ
ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା କର।”
ସେହିଭଳି ରାତ୍ର ଭ�ୋଜନ ପରେ ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ରଟି ଧରି 249 ପରମେ�ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ
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ଦେଇ ତା’ଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ପିଅ।250 ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦର୍ଶାଏ
ଯେ ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ�ୋଟିଏ ନୂ ଆ ଚୁକ୍ତି କରି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ଦେଉଥିବା ମ�ୋର ରକ୍ତରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁ ଏ।251 ଏହା ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ସେ ତାହାଙ୍କ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ନୂ ଆ ଚୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁ ଏ। ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା

କରିଦଆ
ି ଯିବା ପାଇଁ ଏ ରକ୍ତ ଦିଆ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହି ରଖୁଛ ି ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କ
ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ନୂ ଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଅଂଶୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁଣି ପାନ କରିବ ି ନାହିଁ। ତା’ପରେ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ପାନ କରିବ।ି ”252
5.28 ସବୁ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ?
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠାରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରେରିତମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ
ବାଦାନୁ ବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଏହି ସଂସାରର ଦେଶଗୁଡକ
଼ି ର
ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲ�ୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରନ୍।ତି ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଉପରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ବ�ୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୁ ଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନୁ ହ,ଁ ବରଂ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼, ସେ
ସବୁ ଠାରୁ ଛ�ୋଟ ହେବା ଉଚିତ। ନେତା ସେବକ ଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ସବୁ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲ�ୋକ କିଏ?
ଟେବୁ ଲ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବା ଲ�ୋକ ନା ତାହାଙ୍କୁ ପରଶୁଥିବା ଲ�ୋକ? ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଭାବିବ ଯେ
ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବା ଲ�ୋକଟି ଅଧିକ ମହତ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ ଭଳି ରହିଛ।ି
“ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତର ଦେଇ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋ’ ସହିତ ରହିଛ। ମ�ୋର ପରମପିତା ମ�ୋତେ
ଗ�ୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍।ତି ମ�ୋ’ ସହିତ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
କ୍ଷମତା ଦେଉଛି। ମ�ୋ’ ରାଜ୍ୟରେ ମ�ୋ’ ସହିତ ଟେବୁ ଲ ଉପରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଖିଆପିଆ କରିବ।
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସିଂହାସନଗୁଡକ
଼ି ଉପରେ ବସି ଇସ୍ରାଏଲର ବାରଟି ଯାକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ବିଗର
୍ଭ କରିବ।”253
5.29 ଯୀଶୁଙ୍କ ନୂ ତନ ଆଜ୍ଞା
ଯିହୂଦା ଗଲାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ�ୌରବ ପାଉଛନ୍।ତି ପରମେ�ର ମଧ୍ୟ
ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ �ାରା ଗ�ୌରବ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ�ୌରବ ଅର୍ଜ୍ଜନ
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କରନ୍,ତି ତେବେ ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କଠାରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗ�ୌରବ ଦେବେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର
ଗ�ୌରବା�ିତ କରିବେ।”

ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମ�ୋର ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ।ି
ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଖ�ୋଜିବ। ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛ,ି ତାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହୁ ଛ।ି ମୁଁ
ଯେଉଁଠକ
ି ୁ ଯାଉଛି, ତୁ ମ୍ଭେ ସେଠାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଗ�ୋଟିଏ ନୂ ତନ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ । ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି
ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋର ଶିଷ୍ୟ।”254
5.30 ପିତରଙ୍କ ଅ�ୀକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭାବବାଣୀ
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆଜି ରାତିରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋ’ ଉପରୁ ବି�ାସ ହରେଇ ବସିବ।
ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏ କଥା ଲେଖାଅଛି:
‘ମୁଁ ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ମାରି ଦେବି
ଏବଂ ମେଷମାନେ ଏଣେତେଣେ ପଳେଇବେ।’

କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି। ତା’ପରେ ମୁଁ ଗାଲିଲୀକୁ ଗ୍ଭଲିଯିବ।ି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବି।255
“କୃ ଷକ ତା’ର ଗହମକୁ ଗ୍ଭଲୁଣୀରେ ଚଲାଇବା ଭଳି ଶୟତାନ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ
ଅନୁ ମତି ପାଇଛି। ଶିମ�ୋନ! ହେ ଶିମ�ୋନ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ ି ଯେ ତୁ ମ୍ଭର ବି�ାସ ଲ�ୋପ ନ ହେଉ।
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି�ାସରେ ଦୃ ଢ଼ ହେବା
ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର।”256
ପିତର କହିଲେ, “ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ହୁ ଏତ ସେମାନଙ୍କ ବି�ାସ ହରେଇ ପାରନ୍।ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମ�ୋର
ବି�ାସ କଦାପି ହରେଇବି ନାହିଁ।”
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ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ଆଜି ରାତିରେ କୁ କୁଡ଼ା �ିତୀୟ ଥର ଡାକିବା

ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଚିହ୍ ନି ନାହଁ ବ�ୋଲି ତିନଥର
ି କହିବ।”
ଏ କଥା ଶୁଣି ପିତର ଆହୁ ରି ଜ�ୋର୍ ଦେଇ କହିଲେ, “ମ�ୋତେ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ
ତୁ ମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ ନି ନାହିଁ ବ�ୋଲି କଦାପି କହିବ ି ନାହିଁ।” ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା କହିଲେ।257
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା, ଥଳି ଓ ଜ�ୋତା ବିନା ପଠାଇଥିଲି। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର
କ�ୌଣସିଟରି େ ଅଭାବ ଥିଲା କି?”
ପ୍ରେରିତମାନେ କହିଲେ, “ନା।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କି ଥଳି ଥାଏ, ତେବେ
ତାହା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡାଟଏ
ି ନ ଥାଏ, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନିଜର କ�ୋଟ
ମଧ୍ୟ ବିକଦେ
ି ଇ ଖଣ୍ଡା କିଣ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ:
‘ଲ�ୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ।’
ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଏହା ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ ଲେଖାଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏବେ ଘଟୁଛି।”
ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଦୁ ଇଟି ଖଣ୍ଡା ଅଛି,”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଦୁ ଇଟି ଖଣ୍ଡା ଯଥେଷ୍ଟ।”258
5.31 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସା�ନା
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନଙ୍କର ହୃ ଦୟ ଦୁ ଃଖିତ ନ ହେଉ। ପରମେ�ରଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ ରଖିଥାଅ।
ମ�ୋ’ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବି�ାସ ରଖ, ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକଗୁଡଏ
଼ି ବଖରା ଅଛି। ତାହା ନ
ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏହା କହି ନ ଥା’ନ୍ତି। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ସେଠାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଇ ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ଫେରି ଆସିବ।ି ତା’ପରେ ତୁ ମ୍ଭକୁ
ମ�ୋ’ ସହିତ ନେଇଯି ବ।ି ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ି ତୁ ମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମ�ୋ’ ସହିତ
ରହିପାରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବାର ପଥ ଜାଣ।”259
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ଥ�ୋମା କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଜାଣି ନାହୁ ଁ। ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯିବାର
ପଥ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବୁ କିପରି?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ
ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପଥ। ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ମ�ୋତେ ପ୍ରକୃ ତରେ ଜାଣିଥା’ନ୍ତ, ତେବେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଜାଣିଥାଆନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ।”
ଫି ଲିପ୍ପ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭକୁ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ । ଆମ୍ଭର ସେତିକି ଦରକାର।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଫି ଲିପ୍ପ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟଧରି ରହିଛ।ି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମ�ୋତେ ଯିଏ ଦେଖିଛି, ସେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋତେ କାହିଁକି କହୁ ଛ, ‘ଆମ୍ଭକୁ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ?’ ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ପ୍ରକୃ ତରେ ବି�ାସ କର
ଯେ, ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କଠାରେ ଓ ପରମପିତା ମ�ୋ’ଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯାହା ଯାହା କହିଛ ି
ତାହା ମ�ୋ’ଠାରୁ ଆସି ନାହିଁ। ପରମପିତେ ମ�ୋ’ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କଠାରେ ଓ ପରମପିତା ମ�ୋ’ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର ଏହି କଥା ବି�ାସ କର।
କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ି ସେଥିପାଇଁ ବି�ାସ କର।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ।ି ମ�ୋ’ଠାରେ ବି�ାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କରିଛ,ି ତାହା କରିବ।
ହଁ, ସେ ମୁଁ କରିଥିବା କାମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ଼ କାମ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଯାଉଛି। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ନାମରେ ଯାହା ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ କରିବ।ି ଏହା �ାରା ପୁତ୍ରଙ୍କ
ମାଧ୍ୟମରେ ପରମପିତାଙ୍କ ଗ�ୌରବ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ମ�ୋ’ ନାମରେ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହା ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା
କରିବ।ି 260
5.33 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା
“ମ�ୋତେ ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ପ୍ରେମ କର, ତେବେ ମ�ୋର ଆଜ୍ଞା ଅନୁ ସାରେ ତୁ ମ୍ଭେ କାମ କରିବ।
ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କୁ କହିବ ି ଓ ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେ ସେହି
ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଜଣକ
ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। ଏ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁ
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ନାହିଁ ବା ଜାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। ସେ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ରହନ୍ତି ଓ ତୁ ମ୍ଭ ହୃ ଦୟରେ ବାସ

କରିବେ।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଛାଡ଼ିଯିବ ି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ।ି ଜଗତର
ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମ�ୋତେ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ
ଦେଖି ପାରିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ରହିବ, କାରଣ ମୁଁ ଜୀବିତ। ତୁ ମ୍ଭେ ସେଦିନ ଜାଣିବ ଯେ, ମୁଁ
ପରମପିତାଙ୍କଠାରେ ରହିଛ।ି ତୁ ମ୍ଭେ ଜାଣିବ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ଠାରେ ଓ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭଠାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ
ଲ�ୋକ ମ�ୋର ଆଜ୍ଞା ଜାଣେ ଓ ପାଳନ କରେ, ସେ ଲ�ୋକ ପ୍ରକୃ ତରେ ମ�ୋତେ ପ୍ରେମ କରେ।
ମ�ୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲ�ୋକକୁ ମ�ୋ’ ପରମପିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରେମ
କରିବ ି ଓ ନିଜକୁ ତା’ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି ”
ତା’ପରେ ଯି ହୂଦା (ଇଷ୍କାରିୟ�ୋତ ନୁ ହନ୍ତି) ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରିଲେ, “କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି
ଆମଠାରେ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଯଦି କେହି ମ�ୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ତେବେ ସେ ମ�ୋହର ଉପଦେଶ
ପାଳନ କରିବ। ମ�ୋର ପରମପିତା ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ମ�ୋର ପରମପିତା ଓ ମୁଁ ସେହି ଲ�ୋକ
ପାଖକୁ ଆସିବୁ ଓ ତା’ ସହିତ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ, ସେ ମ�ୋର
ଉପଦେଶ ମାନେ ନାହିଁ। ମ�ୋ’ଠାରୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ତୁ ମ୍ଭେ ଶୁଣୁଛ, ତାହା ପ୍ରକୃ ତରେ ମ�ୋର ନୁ ହେଁ।
ଏହା ମ�ୋତେ ପଠାଇ ଥିବା ପରମପିତାଙ୍କର।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ଏହିସବୁ କଥା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଛ।ି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ
ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ମୁଁ ତୁ ମକୁ କହିଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ
କରିବେ। ଏହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରଆତ୍ମା, ଯାହାଙ୍କୁ ପରମପିତା ମ�ୋ’ ନାମରେ
ପଠାଇବେ।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ଶାନ୍ତି ମ�ୋ’ ନିଜର, ଯାହା ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦେଉଛି। ଜଗତ
ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ତା’ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମନରେ ଦୁ ଃଖ କର ନାହିଁ। ଭୟ
ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର କଥା ଶୁଣିଛ ଯେ ‘ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ତୁ ମ୍ଭ ପାଖକୁ ଫେରିବ।ି ’
ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ପ୍ରକୃ ତରେ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, ତେବେ ମ�ୋ’ ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭେ ଖୁସୀ ହେବ, କାରଣ
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ପରମପିତା ମ�ୋ’ଠାରୁ ମହାନ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା
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ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସବୁ ବିଷୟଗୁଡକ
଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇଦେଲି, ଯେପରି ଏସବୁ ଘଟିଲା ବେଳେ
ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରିବ।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ଶାସକ ଆସୁଛ।ି ମ�ୋ’ ଉପରେ
ତା’ର କ�ୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ, ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ।
ତେଣୁ ପରମପିତା ମ�ୋତେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବ।ି ଗ୍ଭଲ ଯିବା।
“ଆମ୍ଭେ ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା।”261
5.34 ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପମାନ
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃ ତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଓ ମ�ୋର ପରମପିତା କୃ ଷକ ଅଟନ୍ତି। ମ�ୋ’ଠାରେ

ଥିବା ଯେଉଁ ଶାଖାରେ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ କାଟିଦଅ
ି ନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶାଖାରେ ଫଳ ଫଳି ଥାଏ,
ସେ ସେଗୁଡକ
଼ି ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ କଟାକଟି କରି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ
ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି, ତାହା �ାରା ତୁ ମ୍ଭେ ପରିଷ୍ତ
କୃ ହୋଇ ସାରିଅଛ। ମ�ୋ’ଠାରେ ରୁହ
ଓ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭଠାରେ ରହିବ।ି ଗ�ୋଟିଏ ଶାଖା ଏକୁ ଟଆ
ି ଅଲଗାରେ କେବେ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା
ଲତାରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଥାଇ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋ’ ସହିତ ମିଶି ରହିବା ଉଚିତ।
“ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଓ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାଠାରେ ରହେ,
ସେହି ଲ�ୋକ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ। କିନ୍ତୁ ମ�ୋ’ ବିନା ସେ କିଛ ି କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି
ମ�ୋ’ଠାରେ ରୁହେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ଶାଖା ପରି ଫି ଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ସେହି ଫି ଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଶାଖା
ଶୁଖିଯାଏ। ଲ�ୋକମାନେ ଶୁଖିଲା ଶାଖାକୁ ଉଠାଇ ନିଆଁରେ ଫ�ୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେଗୁଡକ
଼ି ଜଳିଯାଏ।
ମ�ୋ’ଠାରେ ରୁହ ଓ ମ�ୋର ଉପଦେଶ ପାଳନ କର। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ଏହା କର, ତେବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର
ତାହା ମାଗ ଆଉ ତାହା ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦିଆଯିବ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଉତ୍ପାଦନା କର ଓ ମ�ୋର ଶିଷ୍ୟ
ବ�ୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦିଅ। ଏହା �ାରା ମ�ୋର ପରମପିତା ଗ�ୌରବ ପାଇବେ।
“ମ�ୋ’ ପରମପିତା ମ�ୋତେ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କରିଛ।ି
ବର୍ତ୍ତମାନ ମ�ୋ’ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ମୁଁ ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଛ ି ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ
ପ୍ରେମରେ ରହିଛ।ି ସେହିପରି ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ମ�ୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ପ୍ରେମରେ ରହିବ।
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ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏସବୁ କଥା କହିଛ,ି ତା’ହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ତୁ ମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ମ�ୋ’ ପରି ଆନନ୍ଦ

ପାଇବ। ମୁଁ ଗ୍ଭହେଁ, ତୁ ମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି! ଯେପରି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ
ପ୍ରେମ କରିଛ ି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କର। ନିଜ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଦାନ
ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ତୁ ମ୍ଭେ ଯଦି ମ�ୋ’ କହିବା ଅନୁ ଯାୟୀ କାମ
କର, ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋର ବନ୍ଧୁ । ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକ ବ�ୋଲି କହୁ ନାହିଁ। ଜଣେ
ସେବକ, ତା’ର ମୁନବ
ି କ’ଣ କରେ, ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବ�ୋଲି କହୁ ଛ,ି
କାରଣ ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହାସବୁ ଶୁଣିଛ ି ତାହା କହିଛ।ି
“ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ମନୋନୀତ କରି ନାହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମନୋନୀତ କରିଛ।ି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ
ଦେଇଛି, ଯେପରି ତୁ ମ୍ଭେ ଯାଇ ଫଳ ଫଳିବ। ମୁଁ ଗ୍ଭହେଁ, ତୁ ମ୍ଭ ଜୀବନରେ ଏହି ଫଳ ଲାଗିରହୁ ।
ସେଥିରେ ମ�ୋ’ ନାମ ନେଇ ଯାହା ମାଗିବ, ପରମପିତା ତୁ ମ୍ଭକୁ ତାହା ଦେବେ। ଏହା ମ�ୋର ଆଦେଶ,
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର।262
5.35 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସତର୍କ ବାଣୀ
“ଯଦି ତୁ ମ୍ଭକୁ ଜଗତ ଘୃଣା କରେ, ତେବେ ମନେରଖ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ମ�ୋତେ
ଘୃଣା କରିଛ।ି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଏ ଜଗତର ହୋଇଥାଆନ୍ତ, ତେବେ ସଂସାର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଲ
ପାଉଥା’ନ୍ତା, ଯେପରି ଏହା ନିଜ ଲ�ୋକକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଜଗତ ଭିତରୁ ବାଛିଛ।ି ତେଣୁ
ତୁ ମ୍ଭେ ଏ ଜଗତର ନୁ ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରେ।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ମନେରଖ: ଜଣେ ଗ୍ଭକର ତା’ର ମୁନବ
ି ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁ ହେଁ।
ଯଦି ଲ�ୋକମାନେ ମ�ୋତେ ତାଡ଼ନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରିବେ।
ସେମାନେ ମ�ୋର ଉପଦେଶ ମାନିଛନ୍,ତି ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭର ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ। ଲ�ୋକମାନେ
ମ�ୋ’ ଯୋଗୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ମ�ୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ
ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆସି ନ ଥା’ନ୍ତି ଓ ଏଜଗତର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହି ନ ଥା’ନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ
ପାପରେ ଦ�ୋଷୀ ବ�ୋଲି ବିବେଚିତ ହୁ ଅନ୍ତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛ।ି ତେଣୁ
ତାହାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ�ୌଣସି ଆଳ ନାହିଁ।
“ମ�ୋତେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ
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ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିଛ,ି ତାହା କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ କେବେ କରି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ

କରି ନ ଥା’ନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପାପ�ାରା ଦ�ୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନ ଥାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ
ମ�ୋର ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖିଛନ୍।ତି ତଥାପି ସେମାନେ ମ�ୋତେ ଓ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଘୃଣା
କରନ୍।ତି ଏସବୁ ଘଟିବା �ାରା ତାହାଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଲେଖାଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ ହେଲା:
‘ସେମାନେ ମ�ୋତେ ବିନା କାରଣରେ ଘୃଣା କଲେ।’
“ମୁଁ ପରମପି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ସେହି
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍।ତି ସେ ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସନ୍।ତି ସେ ଯେତେବେଳେ
ଆସିବେ, ସେ ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବ,
କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମ�ୋ’ ସହିତ ରହିଛ।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିଛ,ି ଯେପରି ଲ�ୋକମାନେ ତୁ ମ୍ଭର ବି�ାସ ନଷ୍ଟ କରି ନ ପାରନ୍।ତି
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜଗୃହଗୁଡକ
଼ି ରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ହଁ, ଏପରି
ସମୟ ଆସୁଛ ି ଯେତେବେଳେ ଲ�ୋକମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବା �ାରା ସେମାନେ
ପରମେ�ରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ
ମ�ୋତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛ,ି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ
ଘଟିବାର ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମନେ ପକାଇବ ଯେ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତର୍କ
କରିଥିଲି।263
5.36 ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏସବୁ କଥା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହି ନ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ
ମ�ୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମ�ୋତେ କେହି ପଗ୍ଭରୁ ନାହଁ, ‘ତୁ ମ୍ଭେ
କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛ?’ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃ ଦୟ ଦୁ ଃଖରେ ପରିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏସବୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ
ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ ି ଯେ ମ�ୋର ଗ୍ଭଲିଯିବା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଜନକ ଅଟେ। କାରଣ ମୁଁ
ଗ୍ଭଲିଗଲା ପରେ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭପାଖକୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ତେବେ
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆସିବେ ନାହିଁ।
“ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗତର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଗୁଡକ
଼ି ର
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ସତ୍ୟତା, ପାପ, ଈ�ରଙ୍କଠାରେ ଧାର୍ମିକତା ବିଗ୍ଭର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ସେହି
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଯେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କଠାରେ ପାପ ରହିଛ,ି କାରଣ ସେମାନେ
ମ�ୋ’ଠାରେ ବି�ାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେ�ରଙ୍କ ସହିତ ମ�ୋର ସୁସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତା’ପରେ ଆଉ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଦେଖିବ
ନାହିଁ। ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବିଗରର
୍ଭ
ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, କାରଣ ଏହି
ଜଗତର ଶାସକର ବିଗର
୍ଭ ହୋଇ ସାରିଲାଣି।
“ମ�ୋର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବହୁ ତ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେଗୁଡକ
଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ

ତୁ ମ୍ଭେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ
ତୁ ମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ପଥରେ କଡ଼ାଇନେବେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ନିଜର କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ
ଯାହା ଶୁଣିବେ, ତାହା କହିବେ। ସେ ତୁ ମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବେ। ପବିତ୍ରଆତ୍ମା
ମ�ୋ’ ପାଇଁ ଗ�ୌରବ ଆଣିବେ। ସେ ମ�ୋ’ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁ ମକୁ କହିବେ।
ଯାହା ପରମପିତାଙ୍କର ତାହା ସବୁ କଛ
ି ି ମ�ୋର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ମ�ୋ’ଠାରୁ ସବୁ
ନେଇ ତୁ ମ୍ଭକୁ କହିବେ।264
5.37 ଦୁ ଃଖର ପରିଣତି ସୁଖ
“ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ପୁଣି ଦେଖିବ।”
କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, “ଯୀଶୁଙ୍କର ଏପରି କହିବା ଅର୍ଥ କ’ଣ, ‘ଅଳ୍ପ ସମୟ
ପରେ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଦେଖି
ପାରିବ।” ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ତାହାଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ତ ଆମ୍ଭେ କିଛ ି ବୁ ଝି ପାରୁ ନାହୁ ।ଁ
ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , ତାହାଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ସାରେ “ସେହି ‘ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅର୍ଥ କ’ଣ?’ ସେ ଏପରି
କ’ଣ କହୁ ଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ବୁ ଝପ
ି ାରୁ ନାହୁ ଁ।”
ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଗ୍ଭରବ
ି ା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମ�ୋ’ କଥାର ଅର୍ଥ କ’ଣ, ତାହା ତୁ ମ୍ଭେ ପରସ୍ପରକୁ ପଗ୍ଭରୁଛ।” ମୁଁ କହିଲି,
‘ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ପୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 204

10/20/2015 10:52:03 AM

ଯୀଶୁଙ୍କଦୁଃଖଭୋଗ ସପ୍

205

ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ ଦେଖି ପାରିବ।’ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କାନ୍ଦିବ ଓ ଦୁ ଃଖିତ ହେବ,
କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ତୁ ମ୍ଭେ ଦୁ ଃଖୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭର ଦୁ ଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ,
“ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ଗ�ୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭ�ୋଗ କରେ କାରଣ
ଜନ୍ମ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା’ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ କଷ୍ଟ ଭୁଲିଯାଏ।
ଜଗତରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଏବେ ଖୁସୀ ଅନୁ ଭବ କରେ। ଏହିପରି ତୁ ମ୍ଭ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମ୍ଭେ ଦୁ ଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପୁଣି ଭେଟିବ ି ଓ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ଖୁସୀ ହେବ। କେହି ତୁ ମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ କିଛ ି ମାଗିବ
ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛ,ି ମ�ୋ’ ନାମରେ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାହା ପରମପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ, ସେ ତାହା
ଦେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ନାମରେ କିଛ ି ମାଗି ନାହଁ। ମାଗ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପାଇବ ଓ ତୁ ମ୍ଭର
ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
“ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିଛ।ି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଛ,ି ଯେତେବେଳେ
ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏସବୁ ଏପରି ଭାବରେ କହିବ ି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପରମପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରଳ
ଭାଷାରେ କହିବ।ି ତୁ ମ୍ଭେ ସେହି ଦିନ ପରମପିତାଙ୍କୁ ମ�ୋ’ ନାମରେ ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗିବ। ମୁଁ
କହୁ ଛ,ି ତୁ ମ୍ଭ ପାଇଁ ମ�ୋତେ ପରମପିତାଙ୍କୁ କିଛ ି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡବ
଼ି ନାହିଁ। ପରମପିତା
ତୁ ମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ପ୍ରେମ କରିଛ। ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ
ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛ ି ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରିଛ। ମୁଁ ଏହି ଜଗତକୁ
ପରମପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ି ପରମେ�ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ।ି ”
ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁ ଛ। ବୁ ଝି ନ ପାରିଲା
ଭଳି କଷ୍ଟକର ଶବ୍ଦ ତୁ ମ୍ଭେ କହୁ ନାହଁ। ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ସବୁ କଛ
ି ି ଜାଣ।
ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣକୁ ତା’ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରବ
ି ା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର କହିପାର। ଏହା �ାରା ଆମ୍ଭର ବି�ାସ ହୋଇଛି
ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ପରମେ�ରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରୁଛ? ଶୁଣ! ସମୟ ଆସୁଛ ି ଯେତେବେଳେ
ତୁ ମ୍ଭେ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହ�ୋଇଯିବ। ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଘର ଭିତରକୁ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇ
ଗ୍ଭଲିଯିବ। ସେହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ।ି ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦେବ। ମୁଁ ଏକୁ ଟଆ
ି ଥିବି। କିନ୍ତୁ
ମୁଁ କଦାପି ଏକୁ ଟଆ
ି ନୁ ହେଁ, କାରଣ ପରମପିତା ସବୁ ବେଳେ ମ�ୋ’ ସହିତ ଅଛନ୍ତି।
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“ମ�ୋ’ଠାରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏସମସ୍ତ କଥା କହିଲି।

ଏହି ଜଗତରେ ତୁ ମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସାହସୀ ହୁ ଅ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛ।ି ”265
5.38 ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକ୍ତି
ଯୀଶୁ ଏସମସ୍ତ କଥା କହିସାରିବା ପରେ �ର୍ଗ ଆଡ଼େ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ । ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, “ହେ ପରମପିତା,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତୁ ମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗ�ୌରବା�ିତ କରିଦଅ
ି , ଯେପରି ପୁତ୍ର
ତୁ ମ୍ଭକୁ ଗ�ୌରବା�ିତ କରି ପାରିବେ। ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲ�ୋକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେଇଛ।
ଯେପରି ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛ, ସେସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପୁତ୍ର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଦିଅନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେ�ର, ତୁ ମ୍ଭଙ୍କୁ ଓ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭେ ପଠାଇଛ, ସେହି
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଥିଲ ତାହା
ମୁଁ କରିସାରିଛ।ି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଗ�ୌରବା�ିତ କରିଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପିତା ତୁ ମ୍ଭର
ଉପସ୍ଥିତିରି େ ମ�ୋତେ ଗ�ୌରବା�ିତ କର। ଜଗତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମ�ୋର ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ଯେଉଁ
ଗ�ୌରବ ଥିଲା, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ଗ�ୌରବା�ିତ କର।266
5.39 ଯୀଶୁ ଆପଣା ଅନୁ ଗମନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା
“ତୁ ମ୍ଭେ ପୃଥିବୀର କେତେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମ�ୋତେ ଦେଲ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛ।ି
ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭର ଥିଲେ ଓ ତୁ ମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମ�ୋତେ ଦେଲ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ
ଯାହାସବୁ ଦେଇଛ, ସେ ସବୁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଖରୁ ଆସେ। ମ�ୋତେ ତୁ ମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲ,
ମୁଁ ସେହି ଉପଦେଶ ଏହି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣି
ପାରିଲେ ଯେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃ ତରେ ତୁ ମ୍ଭଠାରୁ ଆସିଛ ି ଓ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ପଠାଇଛ ବ�ୋଲି ସେମାନେ ବି�ାସ
କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା
କରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଦେଇଥିଲ। କାରଣ
ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭର ଅଟନ୍ତି। ମ�ୋର ଯାହାସବୁ ଅଛି, ସବୁ ତୁ ମ୍ଭର ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭର ଯାହା ଅଛି, ସବୁ ମ�ୋର।
ଏହି ଲ�ୋକମାନେ ମ�ୋତେ ଗ�ୌରବା�ିତ କରନ୍ତି।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସୁଛ।ି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଆଉ ରହିବ ି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି
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ଲ�ୋକମାନେ ଜଗତରେ ରହିଛନ୍।ତି ହେ ପବିତ୍ର ପରମପିତା, ତୁ ମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରଖ।

ତୁ ମ୍ଭ ନାମର ଶକ୍ତି �ାରା ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରଖ ଯେପରି ତୁ ମ୍ଭେ ଓ ମୁଁ ଏକ, ସେମାନେ ସେହିପରି
ଏକ ହୋଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି , ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ
ରଖିଥିଲି । ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ନାମର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରଖିଥିଲି । ସେହି ନାମ ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋତେ ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କଲି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ଜଣେ ବିନାଶ ପାଇଁ
ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ସଫଳ ହୁ ଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲା।
ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ପାଖକୁ ଏବେ ଆସୁଛ।ି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
ମୁଁ ଏହିସବୁ କହେ, ଯେପରି ଏହି ଲ�ୋକମାନେ ମ�ୋ’ଠାରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ ପାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଗ୍ଭହେଁ,
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମ�ୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭର ଉପଦେଶ
ଦେଇଅଛି। ଆଉ ଏହି ଜଗତର ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜଗତର
ନୁ ହନ୍ତି ଓ ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁ ହେଁ।
ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁ ମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପାତ୍ମା
ଶୟତାନଠାରୁ ନିରାପଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁ ଛ।ି ମୁଁ ଯେପରି ଜଗତର ନୁ ହେ,ଁ ସେମାନେ ସେହିପରି
ଏହି ଜଗତର ନୁ ହନ୍।ତି ତେଣୁ ତୁ ମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭର ସତ୍ୟ �ାରା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଅ। ତୁ ମ୍ଭର ଉପଦେଶ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଯେପରି
ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଏହା କରୁଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ।267
5.40 ସମସ୍ତ ବି�ାସୀ, ବି�ାସିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା
“ମୁଁ ଏହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଓ ଏହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହେତୁ ମ�ୋ’ଠାରେ ବି�ାସ
କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ପରମପିତା, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭଠାରେ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେପରି ମ�ୋ’ ଉପରେ ବି�ାସ ରଖୁଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଏକ ହୋଇପାରିବେ। ତୁ ମ୍ଭେ
ମ�ୋ’ଠାରେ ରହିଛ ଓ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରାରନ
୍ଥ ା କରେ, ଏହି ଲ�ୋକମାନେ ଆମ୍ଭଠାରେ ଯେପରି
ଏକ ହୋଇ ପାରିବେ। ତ�ାରା ଜଗତ ବି�ାସ କରିବ, ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ପଠାଇଅଛ। ମ�ୋତେ
ତୁ ମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଗ�ୌରବ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ତାହା ଏହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏହି ଗ�ୌରବ ଦେବାର
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କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଯେପରି ‘ତୁ ମ୍ଭେ ଓ ମୁଁ ଏକ, ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇପାରିବେ।’
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ରହିବ ି ଓ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ଠାରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ
ହୋଇପାରିବେ। ତାହାହେଲେ ଏହି ଜଗତ ଜାଣି ପାରିବ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ପଠାଇଛ। ଏ ଜଗତ
ଜାଣିବ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରେମ କରୁଛ।
ହେ ପରମପିତା, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ମୁଁ ଗ୍ଭହେଁ, ମୁଁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ମ�ୋ’ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ । ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେମାନେ ମ�ୋର ଗ�ୌରବ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହି
ଗ�ୌରବ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଦେଇଛ, କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମ�ୋତେ ପ୍ରେମ କଲ।
ହେ ପରମପିତା, ତୁ ମ୍ଭେ ହେଉଛ ଉତ୍ତମ। ଏହି ଜଗତ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ ନି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ। ଏହି
ଲ�ୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ପଠାଇଛ। ତୁ ମ୍ଭେ କିପରି, ତାହା ମୁଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ
ପ୍ରକାଶ କରିଛ।ି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି ତା’ପରେ ମ�ୋ’ ପ୍ରତି ତୁ ମ୍ଭର
ଯେପରି ପ୍ରେମ ରହିଛ,ି ସେହିପରି ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହିବ ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ
କରିବ।ି ”268
5.41 ଯୀଶୁଙ୍କ ଏକାକୀ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଏହା ପରେ ସେମାନେ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ ବ�ୋଲିଲେ ଓ ଜୀତପର୍ବତର269 ଗେଥ୍ଶିମାନୀ
ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସେଠାରେ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରାରନ
୍ଥ ା କରୁଥିବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏହିଠାରେ ବସ।” ଯୀଶୁ ପିତର ଓ ଜେବଦୀଙ୍କ ଦୁ ଇ ପୁଅଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ।
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଦୁ ଃଖ ଓ ବ୍ୟାକୁ ଳତା ଅନୁ ଭବ କଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମ�ୋର ହୃ ଦୟ
ଏତେ ଦୁ ଃଖରେ ଭରି ଯାଇଛି ଯେ, ସତେ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯିବା ଉପରେ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋ’
ସହିତ ଏଠାରେ ଚେଇଁ କରି ରୁହ ଓ ଅପେକ୍ଷା କର।”
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛ ି ଦୂ ରକୁ ଗ୍ଭଲିକରି ଯିବାପରେ ଯୀଶୁ ତଳେ ଉବୁ ଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ
ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, “ହେ ପରମପିତା! ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁ ଏ, ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏହି ପାତ୍ରଟି ମ�ୋ’ଠାରୁ
ଦୂ ର ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମ�ୋ’ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ସାରେ ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ସାରେ କରନ୍ତୁ ।”270
ତା’ପରେ �ର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୂ ତ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ। ସେହି �ର୍ଗଦୁ ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା
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ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ମର୍ମାନ୍ତକ ପୀଡ଼ାରେ ବୁ ଡ଼ି ରହି ଆହୁ ରି ଦୃ ଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ
ଲାଗିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଘନ ଘନ ରକ୍ତ ଟ�ୋପା ଭଳି ଝାଳ ବାହାରି ଆସି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା।271

ତା’ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ�ୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ।
ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋ’ ସହିତ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗି ରହି ପାରିଲ ନାହିଁ?
ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼, ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା
କରିବାକୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେହ ଦୁ ର୍ବଳ।”
ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗଲେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, “ହେ ପରମପିତା, ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏ ପାତ୍ର ମ�ୋ’ଠାରୁ
ଦୂ ର ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ପାନ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ଆପଣ
ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉ।”
ତା’ପରେ ସେ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ�ୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ବହୁ ତ
ଭାରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖ�ୋଲି ପାରୁ ନ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଫେରି ଯାଇ ତୃ ତୀୟ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବଭଳି ସେହି ଏକା କଥା
କହିଲେ।
ତା’ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏବେ
ସୁଦ୍ଧା ଶ�ୋଇଛ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛ? ଶୁଣ, ସମୟ ଆସି ଗଲାଣି, ଏବେ ପାପୀମାନଙ୍କ ହାତରେ
ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଆଯିବ। ଉଠ, ଆମ୍ଭେ ଯିବା। ଦେଖ, ମ�ୋତେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ
ଲ�ୋକଟି ଦେଇଦେବ, ସେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ।ି ”272
5.42 ଯୀଶୁଙ୍କ ବନ୍ଦୀ�
ଯିହୂଦା ଏହି ସ୍ଥାନ ଜାଣିଥିଲା। କାରଣ ଯୀଶୁ ପ୍ରାୟ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ
ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଯିହୂଦା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଦଳେ ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ
ବଗିଗ୍ଭକୁ ଗଲା। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଆଣିଥିଲା। ସେମାନେ ମଶାଲ, ଲଣ୍ଠନ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।273
ଯିହୂଦା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କିଏ ବ�ୋଲି ଚିହ୍ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ�ୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ବତେଇ
ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବ,ି ସେ ସେହି ଲ�ୋକ। ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବ।” ତା’ପରେ

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 209

10/20/2015 10:52:04 AM

210

ଯୀଶୁଙ୍କଦୁଃଖଭୋଗ ସପ୍

ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ଗୁରୁ, ନମସ୍କାର” ତା’ପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ

ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ।274
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯିହୂଦା, ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ
ଦେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ତାର ଚୁମ୍ବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ?”275
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କ’ଣ ଘଟିବ, ସେ କଥା ଯୀଶୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ
ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କାହାକୁ ଖ�ୋଜୁ ଛ?”
ସେହି ଲ�ୋକମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ‘ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ।’
ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ଯୀଶୁ,” ଲ�ୋକମାନେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କାହାକୁ ଖ�ୋଜୁ ଛ?”
ସେମାନେ କହିଲେ, “ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଯୀଶୁ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଖ�ୋଜୁ ଛ, ତେବେ ଏହି
ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଛାଡଦ
଼ି ଅ
ି ।” ଏପରି ଘଟିଲା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କ �ାରା
କଥିତ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବ: “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭେ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଲ�ୋକକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ନାହିଁ।”276
ଏହି ସମୟରେ ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ।277
ଶିମ�ୋନ ପିତରଙ୍କ ପାଖରେ ଗ�ୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା। ସେ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକଙ୍କ
ଦାସକୁ ଆଘାତ କଲେ। ସେ ଦାସର ଡାହାଣ କାନ କଟି ଗଲା। (ସେହି ଦାସର ନାମ ମାଲ୍ଖ
ଥିଲା।) 278
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ବନ୍ଦ କର!” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଗ୍ଭକରଟିର କାନ ଛୁ ଇଁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ।279
ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଖଣ୍ଡା ଖାପରେ ରଖିଦିଅ। 280 ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଖଣ୍ଡା
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା �ାରା ହତ୍ୟା କରା ଯାଇଥାଏ।281 ପରମପିତା ମ�ୋତେ ଏହି
ପିଆଲା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।282
“ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଜାଣି ନାହଁ ଯେ ମୁଁ ମ�ୋର ପରମପିତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମ�ୋତେ
ବାରଟି ସେନାବାହିନୀରୁ ଅଧିକ ଯ�ୋଗେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା’ କଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ?
ସବୁ କଥା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଘଟିବ ବ�ୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି।”
ତା’ପରେ, ଯୀଶୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେସବୁ ଖଣ୍ଡା ଓ ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ମ�ୋତେ ବନ୍ଦୀ
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କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ଆସିଛ, ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ଗ�ୋଟିଏ ଅପରାଧୀ। ମୁଁ ସବୁ ଦନ
ି ମନ୍ଦିର

ପରିସରରେ ବସି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିଲ
ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଲେଖିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କଥା
ଘଟିଲା,” ତା’ପରେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ।283
ଜଣେ ଯୁବକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ସରଣ କରୁଥିଲା। ସେ କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ସରୁ ରେଶମ ଲୁ ଗା ପିନ୍ଥି
ଧି ଲା।
ସେହି ଲ�ୋକମାନେ ଯୁବକକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଲୁ ଗାକୁ ଖସାଇ ଦେଲା ଓ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ
ଦ�ୌଡ଼ି ପଳାଇଲା।284
5.43 ଯୀଶୁ ହାନାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଅଣାଗଲେ
ତା’ପରେ ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସେନାପତିମାନେ ଓ ଯି ହୂଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଓ ହାନାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନିଗଲେ। ହାନାନ
କୟାଫାଙ୍କର �ଶୁର ଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ଥିଲେ। କୟାଫା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, “ସବୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ବରଂ ଭଲ।”285
5.44 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅ�ୀକାର
ଶିମ�ୋନ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ସେହି ଶିଷ୍ୟଜଣ ମହାଯାଜକଙ୍କୁ
ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଘର ଅଗଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର
ଫାଟକ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ବାହାରକୁ ଫେରି
ଆସିଲେ। ସେ ଫାଟକ ଜଗିଥିବା ଦାସୀକୁ କହି ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ।286
ଶୀତ ହେଉଥିଲା। ଦାସ ଓ ପ୍ରହରୀମାନେ ନିଆଁ ଜାଳିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଆଁ ଗ୍ଭରପ
ି ଟେ ଠିଆ
ହ�ୋଇ ଦେହକୁ ସେକୁ ଥିଲେ। ପିତର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।287
ସେହି ସମୟରେ ପିତର ମଧ୍ୟ ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାଯାଜକଙ୍କର ଜଣେ
ଗ୍ଭକରାଣୀ ଆସିଲା। ସେ ପିତରଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ସେକି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଭଲ
କରି ଗ୍ଭହଲ
ିଁ ା। ତା’ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ ନି ପାରି କହିଲା, “ତୁ ମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ନାଜରିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲ।”
ପିତର କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ,
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“ତୁ ମ୍ଭେ କାହା ବିଷୟରେ କହୁ ଛ, ସେ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି କି ବୁ ଝି ପାରୁ ନାହିଁ।” ତା’ପରେ ପିତର
ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅଗଣାର ପ୍ରଦେଶ �ାର ପାଖକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ।288
5.45 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହାନାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରଲେ
ି । ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ
ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବେଳେ ଖ�ୋଲାଖ�ୋଲି
ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସମାଜଗୃହ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛ।ି ସେଠାରେ
ସବୁ ଯିହୂଦୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୁ ଅନ୍ତି। ମୁଁ କ�ୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କହି ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ
କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରୁଛ? ମ�ୋର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପଗ୍ଭର, ମୁଁ କ’ଣ କହିଥିଲି, ସେମାନେ
ଜାଣନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ଏହି କଥା କହିବା ବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ତାହାଙ୍କୁ
ପ୍ରହାର କଲା। ସେ କହିଲା, “ତୁ ମ୍ଭେ ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ନୁ ହେଁ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଯଦି ମୁଁ କିଛ ି ଭୁଲ କହିଲି ତେବେ ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମ�ୋର ଭୁଲ
ଜଣାଇଦିଅ। ଯଦି ମ�ୋର କହିବା ଠିକ୍, ତେବେ ମ�ୋତେ ତୁ ମ୍ଭେ କାହିଁକି ମାରିଲ?”
ତେଣୁ ହାନାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମହାଯାଜକ କୟାଫାଙ୍କ ନିକଟକୁ
ପଠାଇଦେଲେ।289
5.46 ପିତରଙ୍କ �ିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅ�ୀକାର
ଶିମ�ୋନ ପିତର ନିଆଁ ପାଖେ ଠିଆ ହ�ୋଇ ସେକି ହେଉଥିଲେ।290
ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଭକରାଣୀଟି ପୁଣି ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ଏ ଲ�ୋକଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।” ପୁଣି ଥରେ ପିତର କହିଲେ ଯେ, ଏ
କଥା ସତ୍ୟ ନୁ ହେଁ।
କିଛ ି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, “ନିଶ୍ଚି ତ
ଭାବରେ ତୁ ମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। କାରଣ ତୁ ମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଗାଲିଲୀରୁ ଆସିଛ।”291
ମହାଯାଜକଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ସେଠାରେ ଥିଲା। ପିତର ଯେଉଁ ଲ�ୋକର କାନ କାଟି ଦେଇଥିଲେ,
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ସେ ସେହି ଦାସର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, “ମୁଁ ଭାବୁ ଛ,ି ମୁଁ ବଗିଗ୍ଭରେ ଏହି ଲ�ୋକ ସହିତ
ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦେଖିଥିଲି।”292

ତା’ପରେ ପିତର ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୃ ଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ, “ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କ
ନାମରେ ଶପଥ କରି କହୁ ଛ ି ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ବିଷୟରେ କହୁ ଛ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଆଦ�ୌ
ଜାଣେ ନାହିଁ।”293
ପିତର ଏ କଥା କହିବା ବେଳେ ସେହିକ୍ଷଣି କୁ କୁଡ଼ାଟଏ
ି ଡାକିଲା। ତା’ପରେ ପ୍ରଭୁ ବୁ ଲିପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ
ଏକ ଲୟରେ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ । ପିତରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ, ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, “ସକାଳେ କୁ କୁଡ଼ା
ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଜାଣି ନାହଁ ବ�ୋଲି ତିନଥର
ି
କହିବ।” ତା’ପରେ ପିତର ବାହାରକୁ
ବାହାରିଯାଇ ବ୍ୟାକୁ ଳ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ।294
5.47 ମହାସଭା ଆଗରେ ଯୀଶୁ
ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମହାଯାଜକ କୟାଫାଙ୍କ
ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ଜମା ହୋଇଥିଲେ।295
ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୂଦୀ ମହାସଭା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ
କ�ୌଣସି ଦ�ୋଷର ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଭଳି
କ�ୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲ�ୋକ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ
ସହିତ ସମ୍ମତ ନ ଥିଲା।
ତା’ପରେ କେତେକ ଲ�ୋକ ଠିଆ ହେଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ,
“ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାର ଶୁଣିଛୁ, ‘ମଣିଷ ତିଆରି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଓ
ପୁଣି ତିନ ି ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେବି, ଯାହାକି ମଣିଷ ହାତରେ ତିଆରି
ହୋଇ ନ ଥିବ।’” ତଥାପି ଏ ଲ�ୋକମାନେ ଯାହାସବୁ କହିଲେ, ତା’ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କଥା କାହାରି
ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ଖାଉ ନ ଥିଲା।
ତା’ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମହାଯାଜକ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଏ ଲ�ୋକମାନେ
ତୁ ମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ତୁ ମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଗୁଡଏ
଼ି ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଗଲା, ସେ
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ବିଷୟରେ ତୁ ମ୍ଭର କିଛ ି କହିବାର ଅଛି କି? ଏ ଲ�ୋକମାନେ କ’ଣ ସତ୍ୟ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି?” କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ
ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେ କିଛ ି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ।
ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରଲେ
ି : “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ମହାନ ପରମେ�ରଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁ ମ୍ଭେ ମନୁ ଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ
ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟେ ବସିଥିବାର ଏବଂ �ର୍ଗର ମେଘମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବାର
ଦେଖିବ।”
ମହାଯାଜକ ଏ କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ରାଗି ଗଲେ। ସେ ରାଗରେ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ପକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
କହିଲେ, “ଆମ୍ଭର ଆଉ ସାକ୍ଷୀର କ’ଣ ଦରକାର? ସେ ପରମେ�ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହାସବୁ
କହିଗଲେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ। ଏବେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କ’ଣ ଭାବୁ ଛ?”
ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆ ଯିବା ଉଚିତ ବ�ୋଲି
କହିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କେତେକ ଲ�ୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଛେପ ପକାଇଲେ। କେତେକ
ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁହଁ ଘ�ୋଡ଼େଇ ଦେଇ ବିଧା ମାରିଲେ, ଓ ଆଉ କେତେକ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, “ଏବେ ତୁ ମ୍ଭେ
ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା।” ତା’ପରେ ପ୍ରହରୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ
ଯାଇ ପିଟଲେ
ି । 296
5.48 ଯିହୂଦାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ତା’ ପରଦିନ ଅତି ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଓ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାନ୍ ଧି ପକାଇଲେ। ତା’ପରେ
ତାହାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଓ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ।
ଯିହୂଦା ଦେଖିଲା ଯେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଯିହୂଦାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ନିଜର କର୍ମ
ପାଇଁ ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖ କଲା। ସେ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେହି ତିରଶ୍
ି ଟି ର�ୌପ୍ୟମୁଦ୍ରା
ଫେରାଇଦେଲୋ। ସେ କହିଲା, “ମୁଁ ପାପ କରିଛ।ି ମୁଁ ଜଣେ ନିରପରାଧ ଲ�ୋକକୁ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ
ତୁ ମ୍ଭ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଛି।”
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ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନେ କହିଲେ, “ଏଥିରେ ଆମ୍ଭର କିଛ ି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭ କଥା ତୁ ମ୍ଭେ ବୁ ଝ।”
ଯିହୂଦା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେହି ରୂପାଟଙ୍କାତକ ଫି ଙ୍ଗିଦେଲା। ତା’ପରେ ସେହି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯିହୂଦା
ଗ୍ଭଲିଗଲା ଓ ନିଜକୁ ଫାଶି ଦେଲା।
ପ୍ରଧାନଯାଜକମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେହି ରୂପାଟଙ୍କାତକ ଗ�ୋଟାଇ ନେଲେ। ସେମାନେ
କହିଲେ, “ମନ୍ଦିର ଟଙ୍କା ସହିତ ଏ ଟଙ୍କାତକ ରଖିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ହେବ। କାରଣ ଏ ଟଙ୍କା ଜଣକର
ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି।” ବାହାରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ
ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏ ଟଙ୍କାରେ ‘କୁ ମ୍ଭାର ଜମି’ ନାମରେ ନାମିତ ଜମି
ଖଣ୍ଡିଏ କିଣବ
ି ାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଜମିଟକ
ି ୁ ରକ୍ତକ୍ଷେତ୍ର ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଉଛି। ଏଭଳି
ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟମି ଖଣ ଦ୍ବକ୍ତା ଯିରମ
ି ିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁ ହାଯାଇଥିବା ବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା।
ଯିରମ
ି ିୟ କହିଥିଲେ,
“ସେମାନେ ତିରଶ୍
ି ଟି ରୂପାଟଙ୍କା ନେଲେ। ସେତିକି ଟଙ୍କା ଇସ୍ରାଏଲର ଲ�ୋକେ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନର
ମୂଲ୍ୟ�ରୂପ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମ�ୋତେ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁ ସାରେ ସେମାନେ
ସେହି ଟଙ୍କାରେ କୁ ମ୍ଭାର ଜମି ଖଣ୍ଡିକ କିଣିଲେ।” 297
5.49 ପୀଲାତଙ୍କ ଆଗରେ ଯୀଶୁ
ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ପ୍ରାଚୀନ ଯିହୂଦୀ ନେତାଗଣ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମଗ୍ର
ଯିହୂଦୀ ମହାସଭା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କ’ଣ ବିଗ୍ଭର କରାଯିବ, ତାହା ସ୍ଥିର କଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ବାନ୍ଧି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ।298
ତା’ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୟାଫାଙ୍କ ଘରୁ ର�ୋମୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ନେଇଗଲେ।
ସେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ। ଯିହୂଦୀମାନେ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ
ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ଭ�ୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ପୀଲାତ ପ୍ରାସାଦ ବାହାରେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଏହି
ଲ�ୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭିଯ�ୋଗ କ’ଣ?”
ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ସେ ଜଣେ ମନ୍ଦ ଲ�ୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତୁ ମ୍ଭ ନିକଟକୁ
ଆଣିଛୁ।”
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ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାକୁ ନେଇଯାଅ ଓ ତୁ ମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ ତାହାର

ବିଗର
୍ଭ କର।”
ଯି ହୂଦୀମାନେ କହିଲେ, “କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁ ସାରେ ଆମ୍ଭେ କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ
ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ।” (ଏହା �ାରା ସେ କିପରି ମରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ସତ୍ୟ
ହେଲା।) 299
ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦ�ୋଷ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ପୀଲାତଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ସେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହୁ ଛନ୍ତି ଯେ କାଇସରଙ୍କୁ କର ଦେବା ଉଚିତ ନୁ ହେଁ। ସେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜଣେ ରାଜା
ବ�ୋଲି କହୁ ଛ।ି ”300
ତା’ପରେ ପୀଲାତ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ।
ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ଏହା ତୁ ମ୍ଭ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଅନ୍ୟମାନେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି?”
ପୀଲାତ କହିଲେ, “ମୁଁ ଜଣେ ଯି ହୂଦୀ ନୁ ହେଁ। ତୁ ମ୍ଭ ନିଜର ଲ�ୋକମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କର
ପ୍ରଧାନଯାଜକମାନେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଦ�ୋଷ କରିଛ?”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମ�ୋର ରାଜ୍ୟ ଏ ଜଗତର ନୁ ହେଁ। ଯଦି ଏହା ଜଗତର ହୋଇଥା’ନ୍ତା, ତେବେ
ମ�ୋର ଦାସମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଆନ୍ତେ ଓ ମ�ୋତେ ଯିହୂଦୀମାନେ ଧରିପାରି ନ ଥା’ନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମ�ୋ’
ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ।”
ପୀଲାତ କହିଲେ, “ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ଜଣେ ରାଜା।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ରାଜା ବ�ୋଲି କହୁ ଛ। ଏହା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ
ନେଇଛି। ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛ।ି ସତ୍ୟକୁ
ଭଲପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକ ମ�ୋ’ କଥା ଶୁଣନ୍ତି।”
ପୀଲାତ କହିଲେ, “ସତ୍ୟ କ’ଣ?”301 ତା’ପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ସେମାନେ ତୁ ମ୍ଭ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁ ମ୍ଭେ ଶୁଣିଛ। କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଉ ନାହଁ?”
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗ�ୋଟିଏ ହେଲେ ଉତ୍ତର ତାହାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ମନାକଲେ। ଏଥିରେ ପୀଲାତ ବଡ଼
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।302
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ସେ ଏହା କହିବା ପରେ ପୁଣି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପୀଲାତ କହିଲେ, “ଏହି ଲ�ୋକ
ବିରୁଦ୍ଧରେ କ�ୌଣସି ଅଭିଯ�ୋଗ ମୁଁ ପାଉ ନାହିଁ।”303
ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, “ସେ ଲ�ୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ�ୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍।ତି ଯିହୂଦାର

ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼େ ସେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ଗାଲିଲୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ
ସେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି।”
ପୀଲାତ ଏହା ଶୁଣି ପଗ୍ଭରଲେ
ି , ଏହି ଲ�ୋକ କ’ଣ ଗାଲିଲୀର? ପୀଲାତ ଜାଣିଲେ ଯେ, ଯୀଶୁ
ହେର�ୋଦଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଲ�ୋକ। ହେର�ୋଦ ସେହି ସମୟରେ ଯିରୁଶାଲମରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ
ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ।304
5.50 ପୀଲାତ �ାରା ଯୀଶୁ ହେର�ୋଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ
ହେର�ୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁ ତ ଖୁସୀ ହୋଇଗଲେ। ହେର�ୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି
ସାରିଥିଲେ। ବହୁ ଆଗରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ହେର�ୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗ�ୋଟିଏ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ, ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୀଶୁ
କିଛ ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ହେର�ୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରଲେ
ି । କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କିଛ ି
ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।
ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯ�ୋଗ ଆଣି ଚିତ୍କାର କରି କହୁ ଥିଲେ। ତା’ପରେ ହେର�ୋଦ ଓ
ତାହାଙ୍କ ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ପ�ୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ
ସେମାନେ ଉପହାସ କଲେ। ତା’ପରେ ହେର�ୋଦ ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ।
ଅତୀତରେ ପିଲାତ ଓ ହେର�ୋଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରାବର ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନରୁ
ସେ ଦୁ ହେଁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ।305
5.51 ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପୀଲାତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
ପୀଲାତ, ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଯିହୂଦୀନେତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଡାକିଲେ। ପୀଲାତ
ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମ�ୋ’ ପାଖକୁ ଆଣିଛ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କହୁ ଛ ଯେ ସେ
ଲ�ୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ�ୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାହାଙ୍କୁ
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ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ।ି ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୁଁ କ�ୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କହୁ ଛ, ଯୀଶୁ

ସେଥିରେ ଦ�ୋଷୀ ନୁ ହନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ହେର�ୋଦ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ କ�ୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି।
ହେର�ୋଦ ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଯୀଶୁ କିଛ ି ହେଲେ ଭୁଲ କାମ କରି
ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।”306
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିସ୍ତାରପର୍ବ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କାରାଗାରରୁ ଜଣେ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର
ରୀତି ଥିଲା। ଲ�ୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲ�ୋକକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ, କେବଳ ସେହି ଲ�ୋକକୁ ମୁକ୍ତ
କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବାରବ୍ବା ନାମରେ ଜଣେ କୁ ଖ୍ୟାତ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲ�ୋକେ ଏକାଠି ଜମା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପୀଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ
ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଲ�ୋକକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ।ି ବାରବ୍ବା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ
ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଛ
ଁ ?” ପୀଲାତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଥିଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୀଲାତ ବିଗ୍ଭରମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଖବର
ପଠାଇଲେ। ଖବରଟି ଥିଲା: “ଏହି ଧାର୍ମିକ ଲ�ୋକଟିର କିଛ ି ହେଲେ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ
ବିଷୟରେ କାଲି ରାତିରେ ଗ�ୋଟିଏ �ପ୍ନ ଦେଖିଛି, ସେଥି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛ।ି ”
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ନେତାମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଯେ, ସେମାନେ
ବାରବ୍ବାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁ ରୋଧ କରନ୍ତୁ ।
ରାଜ୍ୟପାଳ ପୀଲାତ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ବାରବ୍ବା ଓ ଯୀଶୁ ଏହି ଦୁ ଇଜଣ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”
ସେମାନେ କହିଲେ, “ବାରବ୍ବା।”307
5.52 କ୍ରୁ ଶୀୟ ମୃ ତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ
ତା’ପରେ ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇ କ�ୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ।
ସ�ୈନକ
ି ମାନେ କଣ୍ଟା ଗଛର ମୁକୁଟ ତିଆରି କରି ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ
ତାହାଙ୍କୁ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ପ�ୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ସ�ୈନକ
ି ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ତ ଥର
ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, “ହେ! ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା।” ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ଭପୁଡ଼ା ମାରିଲେ।
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ପୀଲାତ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଆଗକୁ ଆଣୁଛ।ି ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ଭହେଁ ଯେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ�ୌଣସି
ଅଭିଯ�ୋଗ ପାଉ ନାହିଁ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଓ ବାଇଗଣୀ
ରଙ୍ଗର ପ�ୋଷାକ ପିନ୍ଥି
ଧି ଲେ। ପୀଲାତ କହିଲେ, “ଦେଖ, ସେହି ଲ�ୋକ।”
ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନଯାଜକଗଣ ଓ ଯିହୂଦୀ ପ୍ରହରୀମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ, “ତାକୁ
କ୍ରୁ ଶରେ ଚଢ଼ାଇ ମାର, ତାକୁ କ୍ରୁ ଶରେ ଚଢ଼ାଇ ମାର।”
କିନ୍ତୁ ପୀଲାତ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରୁ ଶରେ ଚଢ଼ାଇ ମାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରେ କ�ୌଣସି ଅଭିଯ�ୋଗ ପାଉ ନାହିଁ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ
କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ପରମେ�ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବ�ୋଲି କହିଅଛି।”
ପୀଲାତ ଏହା ଶୁଣି ଆହୁ ରି ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଫେରିଗଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ

ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ?” ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କିଛ ି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୀଲାତ କହିଲେ,
“ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ମ�ୋ’ ସହିତ କଥା କହିବ ନାହିଁ? ମନେରଖ, ତୁ ମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ କି କ୍ରୁ ଶରେ
ଚଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର କ୍ଷମତା ଅଛି।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମ�ୋ’ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ବ�ୋଲି ଆପଣ କହୁ ଛନ୍ତି,
କେବଳ ସେହି କ୍ଷମତା ପରମେ�ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ମ�ୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ
ସମର୍ପଣ କରିଛ,ି ତା’ର ପାପ ଆହୁ ରି ଗୁରୁତର।”
ଏହା ପରେ ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୂଦୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରି
କହିଲେ, “ଆପଣ ଯଦି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାଇସରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନୁ ହନ୍ତି।
ଯିଏ ନିଜକୁ ରାଜା ବ�ୋଲି ଦାବୀ କରୁଛି, ସେ କାଇସରଙ୍କ ବିର�ୋଧୀ।”
ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣଲେ
ି । ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ‘ପ୍ରସ୍ତରମଣ୍ଡପ’ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ
ଆଣିଲେ। (ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ଏହାର ନାମ ‘ଗବ୍ବଥା’ ଅଟେ।) ପୀଲାତ ପ୍ରସ୍ତରମଣ୍ଡପରେ ଥିବା
ବିଗର
୍ଭ ାସନରେ ବସିଲେ। ସେଦିନ ନିସ୍ତାରପର୍ବ ସପ୍ତାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଥିଲା। ପୀଲାତ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖ।”
ଯିହୂଦୀମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ, “ତାକୁ ଦୂ ରକୁ ନେଇଯାଅ। ତାକୁ କ୍ରୁ ଶରେ କଣ୍ଟାବଦ୍ଧ
ି କରି ମାରିଦଅ
ି ।”
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ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ଗ୍ଭହଁ ଯେ, ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ରୁ ଶରେ ଚଢ଼ାଇ

ମାରିବ?
ି ”
ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “କାଇସର କେବଳ ଆମ୍ଭର ରାଜା।”308
ପୀଲାତ ଦେଖିଲେ ଯେ, ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମତ ବଦଳେଇବାକୁ କିଛ ି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ
ଲ�ୋକେ ବେଳକୁ ବେଳ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ପୀଲାତ କିଛ ି ପାଣି ନେଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖି
ପାରିବା ଭଳି ତାହାଙ୍କର ଦୁ ଇହାତ ଧ�ୋଇଲେ। ସେ କହିଲେ, “ଏ ଲ�ୋକର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ
ନୁ ହେଁ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଏସବୁ କରୁଛ।”
ସବୁ ଲ�ୋକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବୁ। ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ
ଯେକ�ୌଣସି ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ, ଆମ୍ଭ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ ରାଜି
ଅଛୁ ।”309
ପୀଲାତ ଲ�ୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ଯାୟୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। ଲ�ୋକମାନେ ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ
ଗ୍ଭଲିଯିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ। ବାରବ୍ବା ନରହତ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ କାରାଗାରରେ ଥିଲା।
ପୀଲାତ ବାରବ୍ବାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ
ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଲ�ୋକମାନେ ତାହା ଗ୍ଭହୁଁଥିଲେ।310
5.53 ପୀଲାତଙ୍କ ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା
ତା’ପରେ ପୀଲାତଙ୍କ ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୀଲାତଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ।
ସବୁ ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭରପ
ି ଟେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ�ୋଷାକ କାଢ଼ି
ପକାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ବାଇଗଣୀ ପ�ୋଷାକଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ କଣ୍ଟା ଡାଳରେ ଗ�ୋଟିଏ
ମୁକୁଟ ତିଆରି କଲେ ଓ ସେହି କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ତାହାଙ୍କର ଡାହାଣ
ହାତରେ ବାଡ଼ିଟ ି ଧରେଇ ଦେଲେ। ତା’ପରେ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିପଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା
କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ହେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା! ତୁ ମ୍ଭେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁ ଅ।” ତା’ପରେ
ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଛେପ ପକାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ହାତରୁ ବାଡ଼ିଟ ି ନେଇ ସେଥିରେ
ତାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟବ
ି ାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରି ସାରିବା ପରେ ତାହାଙ୍କ ପ�ୋଷାକ କାଢ଼ି
ନେଲେ ଓ ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ କ୍ରୁ ଶରେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ।311
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ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲ�ୋକ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ
ଫେରି ନଗର ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା। ତା’ର ନାମ ଥିଲା ଶିମ�ୋନ। ଶିମ�ୋନ କୁ ରୀଣ ନଗରର ଲ�ୋକ
ଥିଲା। ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁ ଶ ବହନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଶିମ�ୋନକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ।
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲ�ୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ଦୁ ଃଖ କରୁଥିଲେ
ଓ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁ ଃଖ ଅନୁ ଭବ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବୁ ଲିପଡ଼ି ସେହି
ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ଯିରୁଶାଲମର ନାରୀଗଣ! ମ�ୋ’ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ନିଜ
ପାଇଁ ଓ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ଏବେ ସମୟ ଆସୁଛ,ି ଯେତେବେଳେ ଲ�ୋକମାନେ କହିବେ,
‘ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଖୀ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା,
ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଯତ୍ନ
ନେଇ ନାହାନ୍,ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ।’ ତା’ପରେ ଲ�ୋକମାନେ ପର୍ବତକୁ କହିବେ, ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଖସିପଡ଼୍,
ଲ�ୋକେ ପାହାଡ଼କୁ କହିବେ, ‘ଆମ୍ଭକୁ ଘ�ୋଡ଼େଇ ଦିଅ।’ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ
ଭଲରେ କଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ଲ�ୋକେ ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ
ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କ’ଣ ହେବ?”
ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁ ଇଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆ ଗଲା।312
ସେମାନେ ଗଲ୍ଗଥା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ (ଯାହାର ଅର୍ଥ ‘‘କପାଳସ୍ଥାନ’’) ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତ୍ତ ମିଶା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଗ୍ଭଖିବା ପରେ ପିଇବା
ପାଇଁ ମନାକଲେ।313
ସେଠାରେ ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁ ଶବିଦ୍ଧ କଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜଣକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାମ ପାଖରେ ରଖିଲେ।
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ହେ ପରମପିତା, ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ମ�ୋତେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ
କ୍ଷମା କର। କାରଣ ସେମାନେ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।”314
ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁ ଶବିଦ୍ଧ କଲାପରେ ସ�ୈନକ
ି ମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୁ ଗାପଟା ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ
ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ଭରି ଭାଗ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ�ୈନକ
ି ଗ�ୋଟିଏ ଭାଗ ରଖିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର
ପିନ୍ଧା ପ�ୋଷାକ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ଏହା ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସିଲେଇରେ ଗ�ୋଟିଏ ପ�ୋଷାକ
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ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଲେ, “ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଚିରି ଭାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଏହା

କିଏ ପାଇବ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ।” ଏହା �ାରା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଉକ୍ତି
ସତ୍ୟ ହେଲା:
“ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମ�ୋର ବସ୍ତ୍ର ଭାଗ କଲେ
ଓ ମ�ୋର ପିନ୍ଧା ପ�ୋଷାକ ପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ।”
ତେଣୁ ସ�ୈନକ
ି ମାନେ ତାହା କଲେ।315
ପୀଲାତ ଗ�ୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ଲେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁ ଶରେ ଟଙ୍ଗେଇଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା,
“ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା।”
ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁ ଶବିଦ୍ଧ ହେବା ସ୍ଥାନ ନଗରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଯିହୂଦୀ
ସେହି ସଙ୍କେତ ପଢ଼ିଲେ। ଏହା ଏବ୍ରୀ, ଲାଟିନ୍ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ
ଯାଜକମାନେ ପୀଲାତଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା,” ଏହି କଥା ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି
ଲ�ୋକ ନିଜକୁ ‘ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ବ�ୋଲି କହିଲା’ ବ�ୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ।
ପୀଲାତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ି ନାହିଁ।”316
ସେହି ପାଖଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ
ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହୁ ଥିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ କହୁ ଥିଲ ଯେ ତୁ ମ୍ଭେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବ ଓ
ପୁଣି ତାକୁ ତିନ ି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବ ତେଣୁ ଏବେ ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁ ମ୍ଭେ
ଯଦି ପ୍ରକୃ ତରେ ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ କ୍ରୁ ଶ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗ୍ଭଲିଆସ।”
ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଭଳି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁ ଥିଲେ, “ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ
ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଲ�ୋକେ କହନ୍ତି ଯେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ଏ କଥା ଯଦି ସତ,
ତେବେ ସେ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ କ୍ରୁ ଶ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତୁ । ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ବି�ାସ କରିବୁ। ସେ
ପରମେ�ରଙ୍କଠାରେ ବି�ାସ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରକୃ ତରେ ପରମେ�ର ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ଭହୁଥ
ଁ ା’ନ୍,ତି ତେବେ ସେ
ତାହାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ସେ ନିଜେ କହୁ ଥିଲେ, ‘ମୁଁ ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର।’’’317

Oriya LOJ Pocket size (final).indd 222

10/20/2015 10:52:08 AM

ଯୀଶୁଙ୍କଦୁଃଖଭୋଗ ସପ୍

223

ଝୁ ଲୁ ଥିବା ଅପରାଧୀ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁ ହଁ? ତେବେ ତୁ ମ୍ଭେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର ଓ ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କର।”
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀଟି ତାହାକୁ ଗାଳି କରି କହିଲା, “ତୁ କ’ଣ ପରମେ�ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁ

ନାହୁ ଁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ତୁ ଓ ମୁଁ ଉଭୟ ଅପରାଧୀ। ଆମ୍ଭେ ଦ�ୋଷ
କରିଥିଲୁ । ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ତାହା ପାଇଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଲ�ୋକ କ�ୌଣସି
ଦ�ୋଷ କରି ନାହାନ୍।ତି ” ତା’ପରେ ସେହି ଅପରାଧୀଟି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, “ଯୀଶୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ
ରାଜା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମ�ୋତେ ମନେ ପକାଇବେ।”
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, “ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଛି ତାହା ସତ୍ୟ। ଆଜି ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋ’ ସହିତ
ପାରାଦୀଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।”318
ଯୀଶୁଙ୍କର ମା’ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁ ଶ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କର ମାଉସୀ, କ୍ଲୋପାଙ୍କ
ସ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଓ ମଲେ ଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ।
ସେ ତାହାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ
କହିଲେ, “ପ୍ରିୟ ନାରୀ, ଏ ଦେଖ, ତୁ ମ୍ଭର ପୁଅ!” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ,
“ଦେଖ, ଏଠାରେ ତୁ ମ୍ଭର ମା।” ତେଣୁ ଏହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ।319
5.55 ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃ ତ୍ୟୁ
�ିପ୍ରହରଠାରୁ ତିନଟ
ି ା ବାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଅନ୍ଧକାର ଘ�ୋଟିଗଲା। ପ୍ରାୟ ତିନଟ
ି ା ବେଳେ
ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ �ରରେ ଡାକିଲେ,“ଏଲି, ଏଲି, ଲାମା ସବକ୍ଥାନୀ?” ଅର୍ଥାତ୍ “ହେ ମ�ୋର ପରମେ�ର,
ହେ ମ�ୋର ପରମେ�ର, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ?”
ସେଠାରେ ଠିଆହୋଇଥିବା କେତେକ ଲ�ୋକ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ କହିଲେ, “ସେ ଏଲିୟଙ୍କୁ
ଡାକୁ ଛ।ି ”320
ଏବେ ସମସ୍ତ କିଛ ି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଯୀଶୁ ଏହା ଜାଣିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ
ସେ କହିଲେ, “ମ�ୋତେ ଶ�ୋଷ କରୁଛି।” ସେଠାରେ ଗ�ୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ଖଟାପିତା �ାଦଯୁକ୍ତ
ରସ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପଞ୍କୁ
ଜ୍ ରସରେ ବୁ ଡ଼େଇ ଏଜ�ୋପ ନଳରେ ଲଗାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ
ମୁଖ ପାଖକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ଯୀଶୁ ତାହା ପାନ କରି କହିଲେ, “ସମାପ୍ତ ହେଲା।”321
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ତା’ପରେ ସେ ପାଟିକରି କହିଲେ, “ହେ ପରମପିତା, ମୁଁ ମ�ୋର ଆତ୍ମା ତୁ ମ୍ଭକୁ ଦେଉଛି।” ଏହା

କହିବା ପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ।322
ତା’ପରେ ମନ୍ଦିରର ପରଦା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରଯ
ି ାଇ ଦୁ ଇଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା,
ଓ ପଥର ମାନ ଫାଟିଗଲା, କବରଗୁଡକ
଼ି ଖ�ୋଲିଗଲା, ଆଗରୁ ମରିଯାଇଥିବା ପରମେ�ରଙ୍କର
ଅନେକଗୁଡଏ
଼ି ଲ�ୋକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁଣି ଉତ୍ଥାନ ହେଲେ। ସେମାନେ କବର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି ଉଠିବା ପରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ରନଗରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଲେ।
ରୋମୀୟ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥିବା ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟସବୁ ଘଟଣାମାନ
ଘଟୁଥିବା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ବହୁ ତ ଭୟ କଲେ ଓ ସେମାନେ କହିଲେ, “ସେ ପ୍ରକୃ ତରେ
ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ।”323
ସେଦିନ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିନ ଥିଲା। ତହିଁ ଆରଦିନ ବିଶେଷ ବିଶ୍ରାମବାର ଥିଲା। ତେଣୁ
ଯିହୂଦୀମାନେ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିଲେ ଯେ, ମୃତ ଶରୀରଗୁଡକ
଼ି କ୍ରୁ ଶ ଉପରେ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁ ଲି ରହୁ ।
ତେଣୁ ସେମାନେ ପୀଲାତଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଗ�ୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ
ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ସେମାନେ ଶ୍ରୀଘ୍ର ମରିଯିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ କ୍ରୁ ଶରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁ ମତି
ମାଗିଲେ। ତେଣୁ ସ�ୈନକ
ି ମାନେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଲ�ୋକଟିର ଗ�ୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ
ଲ�ୋକଟିର ଗ�ୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ
ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ସେ ମରି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଗ�ୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ�ୈନକ
ି ବର୍ଚ୍ଛା �ାରା ତାହାଙ୍କର କକ୍ଷଦେଶକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁରୁ ରକ୍ତ
ଓ ଜଳ ବ�ୋହି ଆସିଲା। (ଯିଏ ଏହା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯ�ାରା ତୁ ମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି
ବି�ାସ କରିବ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ୟ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ସେ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି।) ଏସବୁ ଘଟିଛ,ି
ଅତଏବ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ସତ୍ୟ ହେବ, “ତାହାଙ୍କର ଗ�ୋଟିଏ ହାଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି
ଯିବ ନାହିଁ।” ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଅଛି: “ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଛା �ାରା ଆଘାତ କଲେ,
ତାହାଙ୍କୁ ଲ�ୋକମାନେ ଦେଖିବେ।”324
5.56 ଯୀଶୁ ସମାଧିସ୍ଥ
ଏହା ପରେ ହାରାମାଥୀୟାର ଯ�ୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ଲ�ୋକ ପୀଲାତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରଟି
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ମାଗିଲେ। ଯ�ୋସେଫ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା କହିଲେ ନାହିଁ,
କାରଣ ସେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ
ଅନୁ ମତି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯ�ୋସେଫ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ନେଇଗଲେ।
ନୀକଦୀମ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରିରେ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ
ପ୍ରାୟ ପ୍ରଗ୍ଭଶ କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଗନ୍ଧରସ ମିଶ୍ରିତ ଅଗୁରୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ସମାଧି ଦେବା
ପ୍ରଥାନୁ ସାରେ ସେମାନେ ଦୁ ହେଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ସୁଗନ୍ ଧି ଅଗୁରୁ ସହିତ ପତଳା ଲୁ ଗାରେ
ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲେ।325
ଯୋଷେଫ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାହାଙ୍କ ନୂ ଆ କବର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ସେହି କବରକୁ ଯ�ୋଷେଫ
ପଥରର କାନ୍ଥ କାଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଗ�ୋଟିଏ ବହୁ ତ ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼େଇ ଆଣି
ପ୍ରବେଶ�ାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏସବୁ କଲାପରେ ଯ�ୋଷେଫ ଗ୍ଭଲିଗଲେ।326
ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ଓ ଯ�ୋସିଙ୍କ ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖାଗଲା, ସେହି ସ୍ଥାନଟି
ଦେଖିଲେ।327 ତା’ପରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧିତ
ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେଠାରୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ।
ବିଶ୍ରାମ ଦିବସରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। କାରଣ ମ�ୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାଏ।328
5.57 ଯୀଶୁଙ୍କ କବର ସୁରକ୍ଷିତ
ସେହି ଦିନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବସ ଥିଲା, ସେହି ଶୁକ୍ରବାରର ପରଦିନ ପ୍ରମୁଖ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନେ
ପୀଲାତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, “ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭର ମନେ ଅଛି ଯେ ସେହି ପ୍ରତାରକ
ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କହିଥିଲା, ‘ତୃ ତୀୟ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି।’ ତେଣୁ
ତୃ ତୀୟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବରକୁ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ
ସେଠାକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ େଗ୍ଭରି କରି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାହାହେଲେ ଏହି ଶେଷ ପ୍ରତାରଣା ଆଗ
ପ୍ରତାରଣା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ।”
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ପୀଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ପହରା ପାଇଁ ସ�ୈନ୍ୟ ନେଇ ଯାଇପାର। ତୁ ମ୍ଭେ ଯେଭଳି

ଭଲ ଭାବୁ ଛ, ଯାଅ ଓ ସେହିପରି କବରସ୍ଥାନକୁ ପହରା ଦେଇ ନିରାପଦରେ ରଖ।” ତା’ପରେ
ସେମାନେ କବର ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ପ୍ରବେଶ�ାରରେ ମ�ୋହର ଲଗେଇଲେ। ସେଠାରେ
ସ�ୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇ େଗ୍ଭରମାନଙ୍କ କବଳରୁ କବରକୁ ନିରାପଦ
ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ।329
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6.1 ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ

ବିଶ୍ରାମ ଦିବସର ପରଦିନ ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ, ଶଲ�ୋମୀ, ଯାକୁ ବଙ୍କ ମା ମରିୟମ,330 ଯ�ୋହାନା,
ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ 331 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛ ି ସୁଗନ୍ଧି ତେଲ ଆଣିଲେ।
ସପ୍ତାହର ସେହି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ପରେ ସେମାନେ କବର ପାଖକୁ
ଗଲେ।332
ସେତିକବେଳେ
ି
ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ �ର୍ଗଦୂ ତ �ର୍ଗରୁ
ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। �ର୍ଗଦୂ ତ ଜଣକ କବର ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ପ୍ରବେଶ�ାର ପାଖରୁ ପଥରଟି
ଗଡ଼େଇ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ପଥର ଉପରେ ବସିଲେ। �ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳ ି ଭଳି
ଝଲକୁ ଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ�ୋଷାକ ହିମଭଳି ଧଳା ଥିଲା। କବରକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ସ�ୈନ୍ୟମାନେ
�ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ମୃତ ପ୍ରାୟ
ହୋଇଗଲେ।
�ର୍ଗଦୂ ତ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁ ଶରେ ଚଢ଼ାଇ
ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ତୁ ମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଖ�ୋଜୁ ଥିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛ।ି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ
ତାହାଙ୍କ କଥା ଅନୁ ସାରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଶବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖା
ଯାଇଥିଲା, ସେ ସ୍ଥାନ ତୁ ମ୍ଭେ ଆସି ଦେଖ।”333
ସମାଧି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତା’ର ପ୍ରବେଶ �ାରରେ ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ
ଲ�ୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥରଟି ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ
ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନେ ଏ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ କିଛ ି ବୁ ଝି
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ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଉ�ଳ ପ�ୋଷାକ
ପିନ୍ ଧି ଦୁ ଇଜଣ �ର୍ଗଦୂ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ।
ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଁଇଲେ।
ସେହି ଦୁ ଇଜଣ ଦୂ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ମୃତ ଲ�ୋକକୁ ଏଠାରେ

କାହିଁକି ଖ�ୋଜୁ ଛ? ଏହା ତ ମୃତ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ନାହାନ୍,ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ
ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍।ତି ସେ ଗାଲି ଲୀରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ’ଣ କହିଥିଲେ, ତାହା
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛ ି କି? ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମନୁ ଷ୍ୟୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦୁ ଷ୍ଟ ଲ�ୋକଙ୍କ ହାତରେ
କ୍ରୁ ଶରେ ମାରି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁରୁ ତୃ ତୀୟ ଦିନ
ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବେ।”334
“ଏବେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତରଙ୍କୁ କୁ ହ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ
ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି କହିଥିଲେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ସେଠାରେ
ଦେଖିବ।”335
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେ କଥା ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ।336
ତେଣୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କବର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗ୍ଭଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଡରି
ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ତ ଖୁସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।337 ଏମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆଦ�ୌ ବି�ାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା
ପାଗଳ କଥା ପରି ଲାଗିଲା।338
ତେଣୁ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ କବର ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଦୁ ହେଁ ଦ�ୌଡ଼ୁଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଜଣକ ଜ�ୋର୍ରେ ଦ�ୌଡ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କବର ପାଖରେ
ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନଇଁପଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗ୍ଭହ ିଁ ପତଳା ଆଚ୍ଛାଦନ-ବସ୍ତ୍ର ସେଠାରେ ପଡଥି
଼ି ବା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ
ଭିତରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ।
ତା’ପରେ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଶିମ�ୋନ ପିତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପିତର କବର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ
ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପତଳା ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଯେଉଁ ଲୁ ଗାଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ
ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସେ ଦେଖିଲେ। ତାହା ପତଳା ବସ୍ତ୍ର ପାଖରେ ନ ଥାଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ
ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ପଡଥି
଼ି ଲା। ପତଳା ଆଚ୍ଛାଦନ-ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ତାହା ପଡ଼ି ନ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟଶିଷ୍ୟ
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ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କବର ପାଖରେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା
ଦେଖିଲେ ଓ ବି�ାସ କଲେ। (ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁ ସାରେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ, ଏହାର
ଅର୍ଥ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁ ଝି ପାରି ନ ଥିଲେ।)
ତା’ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ।339
6.2 ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ
କିନ୍ତୁ ମରିୟମ କବର ବାହାରେ ଠିଆ ହ�ୋଇ କାନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ସେ କାନ୍ଦୁ ଥିବା ବେଳେ ନଇଁପଡ଼ି କବର

ଭିତରକୁ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ । ସେ ଦୁ ଇଜଣ �ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କୁ ଧଳା ଲୁ ଗା ପିନ୍ ଧି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା,
ତାହା ପାଖରେ ବସିବାର ଦେଖିଲେ। ଜଣେ �ର୍ଗଦୂ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରହିଥିବା ଜାଗାରେ ଓ ଅନ୍ୟ
ଜଣେ ପାଦ ରହିଥିବା ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ।
ସେମାନେ ମରିୟମଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ହେ ନାରୀ, ତୁ ମ୍ଭେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁ ଛ?”
ମରିୟମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମ�ୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର କେତେକ ଲ�ୋକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ
ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍,ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ।” ସେ ଏହା କହି ବୁ ଲି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ ନିଲେ ନାହିଁ।
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ହେ ନାରୀ, ତୁ ମ୍ଭେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁ ଛ? ତୁ ମ୍ଭେ କାହାକୁ ଖ�ୋଜୁ ଛ?”
ମରିୟମ ଭାବିଲେ, ଏହି ଲ�ୋକ ହିଁ ବଗିଗ୍ଭର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍।ତି ତେଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ,
“ମହାଶୟ ଆପଣ କ’ଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍?
ତି ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି? ମ�ୋତେ
କୁ ହନ୍ତୁ , ମୁଁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସିବ।ି ”
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମରିୟମ,”।
ମରିୟମ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼େ ବୁ ଲିପଡ଼ି ଯିହୂଦୀୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, “ରାବ୍ବୂ ନୀ” ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଗୁରୁ’।
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମ�ୋତେ ଧର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭେ ଯାଇ ମ�ୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁ ହ ଯେ, ମୁଁ ମ�ୋର ଓ ତୁ ମ୍ଭର ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ
ଫେରିଯାଉଛି। ମୁଁ ମ�ୋର ଓ ତୁ ମ୍ଭର ପରମେ�ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛି।’”
ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି।”
ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବା କଥା ଶୁଣାଇଲେ।340
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6.3 ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ

ହଠାତ୍ ଯୀଶୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ!”
ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ।
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ମ�ୋ’ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁ ହ ଯେ,
ସେମାନେ ଗାଲିଲୀ ଯାଆନ୍ତୁ । ସେମାନେ ମ�ୋତେ ସେହିଠାରେ ଦେଖିବେ।”341
6.4 ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାର ସୂଚନା
ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଗଲେ, କବର ନିକଟରେ
ପହରା ଦେଉଥିବା କେତେକ ଜଗୁଆଳ ନଗରକୁ ଗଲେ ଓ କବର ନିକଟରେ ଯାହାସବୁ ଘଟିଥିଲା,
ସେ ସମସ୍ତ ଖବର ପ୍ରଧାନଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତା’ପରେ ପ୍ରଧାନଯାଜକମାନେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ
ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ଗ�ୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ। ସେମାନେ ସ�ୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ
ଲାଞ୍ଚ ହିସାବରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେମାନେ ସ�ୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
କହିବ ଯେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ଶ�ୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରାତିରେ ଆସିଲେ
ଓ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କବରସ୍ଥାନରୁ େଗ୍ଭରେଇ ନେଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଯଦି ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ
ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ବୁ ଝାଇ କହିବୁ ଓ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅସୁବଧ
ି ାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ।”
ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଟଙ୍କାତକ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କରିବାକୁ ଶିଖାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ତାହା
ହିଁ କଲେ। ଏବଂ ଏ କଥାଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି।342
6.5 ଇମ୍ମାୟୁ ପଥରେ
ସେହି ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁ ଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଇମ୍ମାୟୁ ନାମକ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏ ସ୍ଥାନ ଯିରୁଶାଲମଠାରୁ
ପ୍ରାୟ ଏଗାର କିଲ�ୋମିଟର ଦୂ ର। ଯାହାସବୁ ଘଟିଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ହେଉଥିଲେ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ ଆଲ�ୋଚନା କଲାବେଳେ ନିଜେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆସିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ଭଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। (କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ଚିହ୍ବ
ନି ା ପାଇଁ ବାଧା ଦିଆଗଲା।) ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କାହା ବିଷୟରେ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ?”
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ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ଅଟକି ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁ ଃଖିତ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ତାହାଙ୍କ
ଭିତରୁ କ୍ଲେୟପା ନାମକ ଲ�ୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ତୁ ମ୍ଭେ ଯିରୁଶାଲମଠାରେ ରହୁ ଥିବା ଜଣେ ମାତ୍ର

ଲ�ୋକ ଯେ କି ଗତ କେତେଦିନ ଭିତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡକ
଼ି ବିଷୟରେ କିଛ ି ଜାଣ ନାହଁ।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡକ
଼ି ବିଷୟରେ କହୁ ଛ?”
ଲ�ୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ପରମେ�ର ଓ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ବହୁ ତ ଗୁଡଏ
଼ି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଶାସକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା
ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁ ଶରେ ବଧ କଲେ। ସେ ହିଁ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ
ବ�ୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସେତିକବେଳେ
ି
ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା।
“ଏସବୁ ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରା ଯିବାର ତିନ ି ଦିନ ି ବିତ ି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ୍ଭ
ଦଳର କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକ ଆମ୍ଭକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁ କବରରେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ରଖା ଯାଇଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଆଜି ଅତି ଭ�ୋର୍ରୁ ଯାଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଠାରେ �ର୍ଗଦୂ ତଙ୍କୁ
ଦର୍ଶନ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଫେରି ଆସି କହିଲେ। �ର୍ଗଦୂ ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ
ଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଆମ୍ଭ ଦଳ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ପାଖକୁ ଗଲେ।
ସ୍ତ୍ରୀଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁ ସାରେ କବରଟି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଥିଲା, ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଗ୍ଭହଲେ
ିଁ , କିନ୍ତୁ
ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଦୁ ଇଜଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କେତେ ବ�ୋକା।
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ ଯାହାସବୁ କହିଥିଲେ, ସେହି ସତ୍ୟକୁ ବି�ାସ କରିବାରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କେତେ
ମନ୍ଥର। ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ଏଭଳି ଯାତନା ଭ�ୋଗ କରିବେ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାସବୁ
ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ ଗ�ୋଟି ଗ�ୋଟି କରି ବୁ ଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁ ମ�ୋଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାସବୁ କହିଥିଲେ,
ସେଗୁଡକ
଼ି ବୁ ଝାଇ ଦେଲେ।
ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯିବାକୁ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ଗାଁକୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯୀଶୁ
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ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପ୍ରକୃ ତରେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ

ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁ ତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କଲେ, “ଆମ୍ଭ
ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଅ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ହେଲାଣି ଦିନ ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ।” ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ
ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ।
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ହାତରେ କିଛ ି ର�ୋଟୀ ଧରିଲେ।
ସେ ଖାଦ୍ୟତକ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ର�ୋଟୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେହି
ସମୟରେ ସେହି ଦୁ ଇଜଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖ�ୋଲି ଦିଆଗଲା ଓ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ ନି ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମନାରୁ ଅଦୃ ଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା
ହେଲେ, “ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ
ଆମ୍ଭ ହୃ ଦୟ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରର
ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ବୁ ଝାଉଥିଲେ, ତାହା ଆମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଦେଉଥିଲା।”
ତା’ପରେ ସେମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯିରୁଶାଲମରେ ସେମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଓ ଏଗାର ଜଣ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଓ ଅନ୍ୟ
ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁ ଥିଲେ, “ପ୍ରକୃ ତରେ, ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ଶିମ�ୋନଙ୍କୁ ଦେଖା
ଦେଇଛନ୍ତି।”
ତା’ପରେ ଏହି ଦୁ ଇଜଣ ଲ�ୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାହାସବୁ ଘଟିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ
ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ର�ୋଟୀ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ଚିହ୍ ନି ପାରିଲେ।343
6.6 ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ
ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ। ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନଙ୍କ
ଭୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଘରର ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।344
ଯେତେବେଳେ ଦୁ ଇ ଜଣ ଲ�ୋକ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଘଟିଥିଲା ତାହା କହୁ ଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ,
“ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ।”
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ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ,
ସେମାନେ ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତ ଦେଖୁଛନ୍।ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ
ପଡ଼ୁଛ? ଯାହା ଦେଖୁଛ, ସେଥିରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ମ�ୋ’ ହାତକୁ ଗ୍ଭହ।ଁ ମ�ୋ’ ଗ�ୋଡ଼କୁ ଗ୍ଭହ।ଁ
ଏହା ମୁ!ଁ ମ�ୋତେ ଛୁ ଅ,ଁ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଦେଖ ଯେ ମ�ୋର ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋତେ
ଯେପରି ଦେଖୁଛ, ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତର ସେ ଭଳି ଶରୀର ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ସାରିବା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ହାତ ଓ
ଗ�ୋଡ଼ର ଆଘାତ ସବୁ ଦେଖାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ଶରୀରରେ ଦେଖି ବହୁ ତ ଖୁସୀ ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ତାହା
ବି�ାସ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛ ି ଖାଇବା
ପଦାର୍ଥ ଅଛି କି?” ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ରନ୍ଧା ମାଛ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଥିବା
ବେଳେ ଯୀଶୁ ମାଛ ନେଇ ଖାଇଲେ।345
ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ମ�ୋତେ ପରମପିତା ଯେପରି ପଠାଇଥିଲେ,
ମୁଁ ସେହିପରି ତୁ ମ୍ଭକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଉଛି।” ଯୀଶୁ ଏହି କଥା କହିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ
ପ୍ର�ାସ ଛାଡ଼ି ସେ କହିଲେ, “ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା
କରିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାହେବ। ଯଦି ତୁ ମ୍ଭେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ
ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାହେବ ନାହିଁ।”346
6.7 ଥ�ୋମା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ
ଥ�ୋମା ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ କୁ ହାଯାଉଥିଲା, ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ଥିଲା। ସେ
ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥ�ୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
ଦେଖିଲୁ ।” ଥ�ୋମା କହିଲେ, “ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର କ୍ଷତଦାଗ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି�ାସ
କରିବ ି ନାହିଁ। ମୁଁ ମ�ୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ସେହି କଣ୍ଟାର ଦାଗରେ ନରଖିବା ଓ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷଦେଶରେ ମ�ୋର
ହାତ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ବି�ାସ କରିବ ି ନାହିଁ।”
ଗ�ୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ। ଥ�ୋମା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ
ଥିଲେ। କବାଟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ
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କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ।” ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଥ�ୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଏଠାରେ ତୁ ମ୍ଭର ଅଙ୍ଗୁଳି
ରଖ। ମ�ୋ’ ହାତକୁ ଦେଖ। ମ�ୋ’ କକ୍ଷଦେଶରେ ତୁ ମ୍ଭ ହାତ ରଖ। ଅବି�ାସ ନ କରି ବି�ାସ କର।”
ଥ�ୋମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମ�ୋର ପ୍ରଭୁ, ମ�ୋର ପରମେ�ର।”
ଯୀଶୁ ଥ�ୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବି�ାସ କରୁଛ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ
ମ�ୋତେ ନ ଦେଖି ବି�ାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃ ତରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଯ�ୋଗ୍ୟ।”347
6.8 ସାତ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ

ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖା ଦେଲେ। ସେ ତିବର
ି ଆ
ି ହ୍ରଦ ଗାଲିଲୀ କୂ ଳରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ: ଯୀଶୁଙ୍କର କେତେକ
ଶିଷ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଶିମ�ୋନ ପିତର, ଥ�ୋମା, (ଡାକନାମ ଦିଦୁମ),
ଗାଲିଲୀର କାନ୍ନା ନିବାସୀ ନିଥନିୟେଲ, ଜେବଦୀର ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ଦୁ ଇଜଣ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ। ଶିମ�ୋନ
ପିତର କହିଲେ, “ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି।”
ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, “ଆମ୍ଭେ ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ଯିବୁ।” ତେଣୁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ନ�ୌକାରେ
ବସିଲେ। ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସାରା ରାତି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛ ି ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ.
ପରଦିନ ଅତି ସକାଳୁ ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ କୂ ଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ
ବ�ୋଲି ଜାଣି ନ ଥିଲେ। ତା’ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ତୁ ମ୍ଭେ କିଛ ି ମାଛ ଧରିଛ କି?”
ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ନା।”
ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭର ଜାଲ ନ�ୌକାର ଡାହାଣ ପଟ ପାଣିରେ ପକାଅ। ତୁ ମ୍ଭେ ସେଠାରେ ମାଛ
ପାଇବ।” ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହିପରି କଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ମାଛ ଧରିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଜାଲକୁ
ନ�ୌକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଏ ତ ପ୍ରଭୁ।” ପିତର ଏତ
ପ୍ରଭୁ ବ�ୋଲି ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ପ�ୋଷାକ ପିନ୍ ଧିଲେ। (କାରଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଖ�ୋଲି
ଦେଇଥିଲେ।) ତା’ପରେ ସେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନ�ୌକାରେ କୂ ଳକୁ ଗଲେ।
ସେମାନେ ମାଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜାଲ ଭିଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ କୂ ଳରୁ ବେଶୀ ଦୂ ରରେ ନ ଥିଲେ,
ଦୂ ର� ପ୍ରାୟ ନବେ ମିଟର ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ�ୌକାରୁ ବାହାରି କୂ ଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ,
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ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ରଡ଼ନିଆଁ ଜଳୁ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ନିଆଁ ଉପରେ ମାଛ ଥିଲା,
ଓ କିଛ ି ର�ୋଟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଧରିଥିବା କିଛ ି ମାଛ ଆଣ।”
ଶିମ�ୋନ ପିତର ନ�ୌକା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ଜାଲ କୂ ଳକୁ ଟାଣିଲେ। ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଥିଲା। ସେଥିରେ ଶହେ ତେପନଟି ମାଛ ଥିଲା। ମାଛଗୁଡକ
଼ି ବହୁ ତ ଓଜନିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡି
ନ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆସ ଓ ଖାଅ।” ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ
ପଗ୍ଭରବ
ି ା ପାଇଁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ, ‘‘ତୁ ମ୍ଭେ କିଏ?” କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ସେ ପ୍ରଭୁ।
ଯୀଶୁ ଖାଦ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସି ର�ୋଟୀ ଘେନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ।
ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି ଉଠିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ତୃ ତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ।348
6.9 ପିତରଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକ୍ତି
ସେମାନେ ଖାଇବା ପରେ ଯୀଶୁ ଶିମ�ୋନ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯ�ୋହନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶିମ�ୋନ। ତୁ ମ୍ଭେ
କ’ଣ ମ�ୋତେ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରେମ କର?”
ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ।
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମ�ୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଯ�ୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିମ�ୋନ, ତୁ ମ୍ଭେ କ’ଣ ମ�ୋତେ ପ୍ରେମ
କର?”
ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ମ�ୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର।”
ପୁଣି ତୃ ତୀୟ ଥର ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ଯ�ୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିମ�ୋନ, ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋତେ ପ୍ରେମ
କର କି?”
ପିତର ଦୁ ଃଖିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ତିନଥର
ି
ସେହି କଥା ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ମ�ୋତେ
ପ୍ରେମ କର କି?” ପିତର କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ବ�ୋଲି
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି।”
ଯୀଶୁ ପି ତରଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମ�ୋ’ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛି ତୁ ମ୍ଭେ
ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁ ମ୍ଭେ ଅଣ୍ଟାରେ ନିଜଲୁ ଗା ଭି ଡ଼ି ଇଚ୍ଛାନୁ ସାରେ
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ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲ। ମାତ୍ର ବୃ ଦ୍ଧ ବୟସରେ ତୁ ମ୍ଭେ ହାତ ବଢ଼ାଇବ ଓ ଯେଉଁଆଡ଼େ ତୁ ମ୍ଭର
ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ଥିବ, ସେହିଠାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁ ମ୍ଭକୁ ନେଇଯିବେ।” (ପରମେ�ରଙ୍କର ଗ�ୌରବ

ପାଇଁ ପିତର କିପରି ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବେ, ଏହା ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ସେହିପରି
କହିଥିଲେ।) ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମ�ୋର ଅନୁ ଗମନ କର।”
ପିତର ବୁ ଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ
ଅନୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। (ସେହି ରାତ୍ରି ଭ�ୋଜନ ବେଳେ, ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି,
ପଗ୍ଭରି ଥିଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭ ଭିତରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ?”) ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଛରେ
ଆସୁଥିବା ଦେଖି ପିତର ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ପ୍ରଭୁ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ ହେବ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମ�ୋର ପୁନରାଗମନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ବ�ୋଲି ଯଦି ମୁଁ
ଇଚ୍ଛାକରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ତୁ ମ୍ଭର କ’ଣ ଅଛି? ତୁ ମ୍ଭେ ମ�ୋର ଅନୁ ଗମନ କର।”
ତେଣୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ�ୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଗ୍ଭରତ
ି ହେଲା। ସେମାନେ କହୁ ଥିଲେ ଯେ, ଯୀଶୁ
ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶିଷ୍ୟ ମରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହି ନ ଥିଲେ ଯେ,
ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କହିଲେ, “ମ�ୋର ପୁନରାଗମନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ବ�ୋଲି
ଯଦି ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ତୁ ମ୍ଭର କ’ଣ ଅଛି?”349
6.10 ଯୀଶୁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ପଣ
ଏଗାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗାଲିଲୀକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ,
ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ
ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବି�ାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି
ପ୍ରକୃ ତରେ ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, “�ର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ
ଅଧିକାର ମ�ୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାଅ ଓ ସବୁ ଦେଶର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମ�ୋର ଶିଷ୍ୟ କର।
ପରମପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ଯାହାସବୁ କହିଛ,ି ସେ ସବୁ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ି ବ�ୋଲି ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଦୃ ଢ଼ ବି�ାସ ରଖ। ଜଗତର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବ।ି ”350
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ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଶକ୍ତିଯକ୍ତ
ୁ କାର୍ଯ୍ୟ �ାରା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖେଇ
ଦେଲେ ଯେ, ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବାର ଗ୍ଭଳଶ୍
ି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରେରିତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ ପରମେ�ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ
ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ।
ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭ�ୋଜନ କରୁଥିଲେ,351 ସେ ସେମାନଙ୍କୁ
କହିଲେ, “ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥିବା ବେଳର କଥା ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମ�ୋଶାଙ୍କ
ନିୟମରେ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଓ ଗୀତସଂହିତାରେ ମ�ୋ’ ବିଷୟରେ ଯାହାସବୁ ଲେଖା
ଯାଇଛି, ସେଗୁଡକ
଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ।”
ତା’ପରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ବୁ ଝାଇଲେ। ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାସବୁ
ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁ ଝାଇଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାରି
ଦିଆଯିବ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ତିନ ି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏସବୁ
ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦେଖିଲ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତା’ର ସାକ୍ଷୀ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
କୁ ହ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଗୁଡକ
଼ି ୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁ ହ ଯେ, ସେମାନେ
ନିଜର ହୃ ଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ଦୁ ଃଖ ଅନୁ ଭବ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ସେମାନେ
ଏହା କରିବେ, ତେବେ ପରମେ�ର ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯିରୁଶାଲମରୁ
ଆରମ୍ଭ କରିବ ଓ ମ�ୋ’ ନାମରେ ଏଗୁଡକ
଼ି ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବ। ଏହି ସୁସମାଗ୍ଭର ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିଶ୍ଚୟ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଆଯିବ। ଶୁଣ, ମ�ୋର ପରମପିତା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ
ତାହା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବି। କିନ୍ତୁ �ର୍ଗରୁ ସେହି ଶକ୍ତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ
ନିଶ୍ଚୟ ଯିରୁଶାଲମରେ ରହିବ।”352
ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଯିରୁଶାଲମ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, “ପରମେ�ର
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛ ି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କହି ସାରିଛ।ି
ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଯିରୁଶାଲମରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ। ଯ�ୋହନ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ
�ାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବ।”
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ପ୍ରେରିତମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଗ୍ଭରଲେ
ି , “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର

ରାଜ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଉଅଛନ୍ତି କି?”
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “କେବଳ ପରମେ�ରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ, ସେ ତାରିଖ ଓ ସମୟ
ଗୁଡକ
଼ି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ମ�ୋର
ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଯିରୁଶାଲମର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ, ତା’ପରେ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ସମଗ୍ର ଯିହୂଦା ପ୍ରଦେଶ,
ଶମିର�ୋଣ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ।”353
6.12 ଯୀଶୁ �ର୍ଗାର�ୋହଣ
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିରୁଶାଲମରୁ ବେଥନୀଆକୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର
ହାତ ଟେକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ �ର୍ଗକୁ ନିଆଗଲା।354
ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଭିତରକୁ ଗ୍ଭଲିଗଲେ, ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ
ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଲି ଯାଉଥିଲେ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆକାଶକୁ ଗ୍ଭହ ିଁ ରହିଥିଲେ।
ହଠାତ୍ ଦୁ ଇଜଣ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଥି
ଧି ବା ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ।
ସେହି ଦୁ ଇଜଣ ପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ଗାଲିଲୀର ଲ�ୋକେ, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ
ଠିଆ ହ�ୋଇ ଆକାଶ ଆଡ଼େ କାହିଁକି ଗ୍ଭହଛ
ିଁ ? ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେପରି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ
ନିଆଗଲା, ସେ �ର୍ଗକୁ ଗଲେ ଓ ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବାର ଯେପରି ଦେଖିଲ,
ସେହିପରି ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ।”355
ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଯି ରୁଶାଲମକୁ
ଫେରିଗଲେ। ସେମାନେ ବହୁ ତ ଖୁସୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ରହି
ପରମେ�ରଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ।356
6.13 ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଗମନ
ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍କ
ଟି ଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ଜମା
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ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗ�ୋଟିଏ
ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ବହିବା ପରି ଥିଲା। ଶବ୍ଦଟି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ବସିଥିଲେ, ସେହି ଘରର
ଗ୍ଭରଆ
ି ଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଗଲା। ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଜି�ାଗୁଡକ
଼ି କିଛ ି ଦେଖିଲେ। ଏହି ଅଗ୍ନିଶିଖାସବୁ
ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପରେ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାରେ
ପରିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ �ାରା ପାଉଥିବା ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ
କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରୁ ଯିହୂଦୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଯିରୁଶାଲମରେ ରହୁ ଥିଲେ।

ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁ ତ ଲ�ୋକ ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ଲ�ୋକମାନେ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରେରିତମାନେ
ସେହି ସେହି ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଲେ।
ଏଥିରେ ଯିହୂଦୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, “ଦେଖ, ଏହିପରି
କଥା କହିଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଲ�ୋକେ ଗାଲିଲୀର ନୁ ହନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ
ମାତୃ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାର କିପରି ଶୁଣୁଛୁ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ! ଆମ୍ଭେ ଏଠାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ
ଆସିଛୁ। ପାର୍ଥୀୟ, ମାଦୀୟ ଓ ଏଲାମୀୟ ପୁଣି ମେସପତାମିଆର ଲ�ୋକମାନେ, ଏବଂ ଯିହୂଦା,
କାପ୍ପାଦକିଆ, ପନ୍ତ ଓ ଆସିଆ, ଫ୍ରୁ ଗିଆ ଓ ପ୍ରଫୂ ଲ୍ଲିଆ, ମିଶର ନିବାସୀ କୂ ରୀଣୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲିବୟ
ି ା
ପ୍ରଦେଶ ଲ�ୋକେ ର�ୋମ ନଗରରୁ ଆସିଥିବା ତଥା କ୍ରୀତୀୟ ଓ ଆରବୀୟ ପରିଦର୍ଶକଗଣ। ଆମ୍ଭ
ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଜନ୍ମରୁ ଯିହୂଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯିହୂଦୀ ଧର୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲ�ୋକମାନେ।
ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲ�ୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭ ନିଜ ଭାଷା
କହିବାର ଶୁଣୁଛୁ। ସେମାନେ ପରମେ�ରଙ୍କର ମହତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭ ଭାଷାରେ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଏହା ବୁ ଝି ପାରୁଛୁ ।”357
6.14 ଉପସଂହାର
ଯୀଶୁ ଆହୁ ରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମନେ କରେ ଯେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ
ଯଦି ଲେଖା ହୋଇ ଥା’ନ୍ତା, ତେବେ ସେହି ପୁସ୍ତକଗୁଡକ
଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ହୁ ଅନ୍ତା
ନାହିଁ।358 କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏହିସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେପରି ତୁ ମ୍ଭେ ବି�ାସ କରିବ ଯେ ଯୀଶୁ
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ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ପରମେ�ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଓ ବି�ାସ କରି, ତୁ ମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମ �ାରା

ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି।359
ମାଥିଉଙ୍କ ଅନୁ ସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଏହିପରି। ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଦାଉଦ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଂଶଧର।
ଅବ୍ରହାମ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ବାପା। ଇସ୍ହାକ ଯାକୁ ବଙ୍କ ବାପା। ଯାକୁ ବ, ଯି ହୂଦା ଓ ତାହାଙ୍କ
ଭାଇମାନଙ୍କର ବାପା। ଯିହୂଦା, ଫେରସ ଓ ସେରହଙ୍କ ବାପା। (ତାମର, ସେମାନଙ୍କ ମା) ଫେରସ
ହିଷ୍ରୋଣଙ୍କ ବାପା। ହିଷ୍ରୋଣ ଅରାମଙ୍କ ବାପା। ଅରାମ ଅମ୍ମୀନାଦାବ ବାପା। ଅମ୍ମୀନାଦାବ
ନହଶ�ୋନଙ୍କ ବାପା। ନହଶ�ୋନ ସଲମ�ୋନଙ୍କ ବାପା। ସଲମ�ୋନ ବ�ୋୟାଜଙ୍କ ବାପା। (ବ�ୋୟାଜଙ୍କ
ମାଙ୍କ ନାମ ରାହାବ) ବ�ୋୟାଜ ଓବେଦଙ୍କ ବାପା। (ରୂତ ଓବେଦଙ୍କ ମା) ଓବେଦ ଯିଶୟଙ୍କ ବାପା।
ଯିଶୟ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବାପା। ଦାଉଦ ଶଲ�ୋମନଙ୍କ ବାପା। (ଶଲ�ୋମନଙ୍କ ମା ଆଗରୁ ଉରୀୟଙ୍କ
ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ)
ଶଲ�ୋମନ ରିହବିୟାମଙ୍କ ବାପା। ରିହବିୟାମ ଅବିୟଙ୍କ ବାପା। ଅବିୟ ଆସାଙ୍କ ବାପା। ଆସା
ଯିହ�ୋଶାଫଟଙ୍କ ବାପା। ଯିହ�ୋଶାଫଟ ଯ�ୋରାମଙ୍କ ବାପା। ଯ�ୋରାମ ଉଜିୟଙ୍କ ବାପା। ଉଜିୟ
ଯ�ୋଥମଙ୍କ ବାପା। ଯ�ୋଥମ୍ ଆହାସଙ୍କ ବାପା। ଆହାସ ହିଜକିୟଙ୍କ ବାପା। ହିଜକିୟ ମନଃଶିଙ୍କ
ବାପା। ମନଃଶି ଅମ�ୋନଙ୍କ ବାପା। ଅମ�ୋନ ଯ�ୋଶିୟଙ୍କ ବାପା। ଯ�ୋଶିୟ, ଯିକନିୟ ଓ ତାହାଙ୍କ
ଭାଇମାନଙ୍କ ବାପା। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଲ�ୋକଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କରି ବାବିଲ�ୋନ ନିଆଯାଉଥିବା ସମୟର
କଥା।
ସେମାନଙ୍କୁ ବାବିଲ�ୋନକୁ ନିଆଯିବା ପରେ: ଯିକନିୟ ଶଲ୍ଟୀୟେଲଙ୍କ ବାପା। ଶକନଲ୍ଟୀୟେଲ
ଜିରୁବାବିଲଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା। ଜିରୁବାବିଲ ଅବୀହୂ ଦଙ୍କ ବାପା। ଅବୀହୂ ଦ ଏଲିୟାକୀମଙ୍କ ବାପା।
ଏଲିୟାକୀମ ଅଜ୍ଜୂ ରଙ୍କ ବାପା। ଅଜ୍ଜୂ ର ସାଦ�ୋକଙ୍କ ବାପା। ସାଦ�ୋକ ଯାଖୀନଙ୍କ ବାପା। ଯାଖୀନ
ଏଲୀହୂ ଦଙ୍କ ବାପା। ଏଲୀହୂ ଦ ଇଲିୟାଜରଙ୍କ ବାପା। ଇଲିୟାଜର ମଥାନଙ୍କ ବାପା। ମଥାନ ଯାକୁ ବଙ୍କ
ବାପା। ଯାକୁ ବ ଯ�ୋଷେଫଙ୍କ ବାପା। ଯ�ୋଷେଫ ମରିୟମଙ୍କ �ାମୀ। ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ
ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁ ହାଯାଏ।
ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମ�ୋଟ ଚଉଦ ପୁରୁଷ।
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ଦାଉଦଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ବାବିଲ�ୋନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଓ କ୍ରୀତଦାସ
ରୂପେ ବାବିଲ�ୋନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଚଉଦ ପୁରୁଷ।360
ଲୁ କଙ୍କ ଅନୁ ସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ

ଯୀଶୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳକୁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ୍ ବର୍ଷ ବୟସ
ହୋଇଥିଲା। ଲ�ୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅନୁ ସାରେ ଯୀଶୁ ଯ�ୋଷେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଯ�ୋଷେଫ ଏଲୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏଲୀ ମତ୍ଥାତଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମତ୍ଥାତ ଲେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଲେବୀ
ମଲ୍ଖୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମଲ୍ଖୀ ଯନ୍ନୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯନ୍ନୟ ଯ�ୋଷେଫଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯ�ୋଷେଫ ମତ୍ତିଥ୍ୟାଙ୍କର
ପୁତ୍ର। ମତ୍ତିଥ୍ୟା ଆମ�ୋସଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆମ�ୋସ ନାହୂ ମଙ୍କର ପୁତ୍ର। ନାହୂ ସ ହେସ୍ଳୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ହେସ୍ଳୀ
ନଗୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ନଗୟ ମହଥଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମହଥ ମତ୍ତିଥ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମତ୍ତିଥ୍ୟା ଶିମୟୀଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ଶିମୟୀ ଯ�ୋସେଖଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯ�ୋସେଖ ଯ�ୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ଯ�ୋଦା ଯ�ୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯ�ୋହନ ରେଷାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ରେଷା ଜିରୁବ୍ବାବେଲଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ଜିରୁବ୍ବାବେଲ ଶଲ୍ଟୀୟେଲଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଶଲ୍ଟୀୟେଲ ନେରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ନେରୀ ମଲ୍ଖୀଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ମଲ୍ଖୀ ଅଦ୍ଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଅଦ୍ଦୀ କ�ୋସାମଙ୍କ ପୁତ୍ର। କ�ୋସାମ ଏଲ୍ମଦାନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଲ୍ମଦାନ ଏରଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଏର ଯିହ�ୋଶୂୟଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯିହ�ୋଶୂୟ ଏଲିୟେଜରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଲିୟେଜର ଯ�ୋରୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯ�ୋରୀମ
ମତ୍ଥାତଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମତ୍ଥାତ ଲେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଲେବୀ ଶିମୟ�ୋ
ି ନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଶିମିୟ�ୋନ ଯିହୂଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯିହୂଦା ଯ�ୋଷେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯ�ୋଷେଫ
ଯ�ୋନାମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯ�ୋନାମ ଏଲିୟାକୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଲିୟାକୀମ ମଲାହଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମଲାହ ମନ୍ନାଙ୍କ
ପୁତ୍ର। ମନ୍ନା ମତ୍ତଥାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମତ୍ତଥା ନାଥନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଦାଉଦ ଯିଶୟଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଯିଶୟ ଓବେଦଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଓବେଦ ବ�ୋୟଜଙ୍କ ପୁତ୍ର। ବ�ୋୟଜ ଶେଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଶେଲହ ନହଶ�ୋନଙ୍କ
ପୁତ୍ର। ନହଶ�ୋନ ଅମ୍ମୀନାଦାବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଅମ୍ମୀନାଦାବ ଅଦ୍ମୀନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଅଦ୍ମୀନ ଅର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଅର୍ଣ୍ଣୀ
ହେସ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। ହେସ୍ରୋଣ ଫେରସଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଫେରସ ଯିହୂଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯିହୂଦା ଯାକୁ ବଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଯାକୁ ବ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଇସ୍ହାକ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଅବ୍ରହାମ ତେରେହଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେରେହ
ନାହୋରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ନାହୋର ସରୂଗଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସରୂଗ ରଗୁଙ୍କ ପୁତ୍ର। ରଗୁ ଫେଲଗଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଫେଲଗ
ଏବରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏବର ଶେଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର।
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ଶେଲହ କେନାନଙ୍କ ପୁତ୍ର। କେନାନ ଅର୍ଫକ୍ଷଦଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଅର୍ଫକ୍ଷଦ ଶେମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଶେମ ନ�ୋହଙ୍କ

ପୁତ୍ର। ନ�ୋହ ଲେମଖଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଲେମଖ ମଥୂଶେଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମଥୂଶେଲହ ହନ�ୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର। ହନ�ୋକ
ଯେରଦଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯେରଦ ମହଲଲେଲଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମହଲଲେଲ କେନାନଙ୍କ ପୁତ୍ର। କେନାନ ଏନ�ୋଶଙ୍କ
ପୁତ୍ର। ଏନ�ୋଶ ଶେଥଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଶେଥ ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଦମ ପରମେ�ରଙ୍କ ପୁତ୍ର।361
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ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀର କ୍ରମିକ ବିବରଣ
ସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନର କେଲେଣ୍ଡର ଅନୁ ଯାୟୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନୀର ସଠିକ୍
ତାରିଖ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ତାଲିକାରେ ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇବଲବିଜ୍ଞ ଏହି ତାରିଖକୁ ସଠିକ୍ ବ�ୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ବର୍ଷ		

ଘଟଣା

ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6-5		

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4 		

ମହାନ ରାଜା ହେର�ୋଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 12		

ର�ୋମ୍ରେ ତିବର
ି ୟ
ି କାଇସରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 26		

ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ପ୍ରଭାବର ଆରମ୍ଭ

		

ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ
ଯୀଶୁଙ୍କ ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 27		

ଯୀଶୁଙ୍କଜନସାଧାରଣକାର୍ଯ୍ୟକାଳରେପ୍ରଥମନିସ୍ତାରପର୍ବ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 28		

ଯୀଶୁଙ୍କ ସାର୍ବଜନିକ ଜୀବନରେ �ିତୀୟ ନିସ୍ତାରପର୍ବ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 29		

ଯୀଶୁଙ୍କ ସାର୍ବଜନିକ ଜୀବନରେ ତୃ ତୀୟ ନିସ୍ତାରପର୍ବ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 30		

ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁ ଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭ�ୋଗ (ନିଶାନ୍/ଏପ୍ରେଲ 14)
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ବିଷୟ ସୂଚୀ
ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବହୃ ତ କରାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ସମୂହର ମୂଳ ଆଧାର: ମାଥିଉ, ମାର୍କ, ଲୁ କ,
ଯ�ୋହନ ଓ ପ୍ରେରିତ ସଙ୍ଗେ ମେଳକ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟ-ସୂଚୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା
ସେ ସମସ୍ତର ତନ୍ନ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପୂର୍ବେ ଗ�ୋଟିଏ ଛ�ୋଟ ସଂଖ୍ୟା ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଶେଷରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ମେଳକ। ଏହି ବିଷୟ-ସୂଚୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଶୀର୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା
ସବୁ , ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ମେଳକ।

1.1

ଆରମ୍ଭ
1

1.2

1

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା

2

4

1.5

ଲୂ କ 1:26–38
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ପରମେ�ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
5

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ �ର୍ଗଦୂତଙ୍କ
3

ଲୂ କ 1:39–45

ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ

ଲୂ କ 1:5–25

ଘ�ୋଷଣା

ଏଲୀଶାବେଥଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମରିୟମଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତ

ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ
�ର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଘ�ୋଷଣା

1.3

1.4

ଯ�ୋହନ 1:1–18

1.6

ଲୂ କ 1:46–55

ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମ
6

ଲୂ କ 1:57–66
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1.7

1.8

ପରମେ�ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ

1.12 ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ

ଜିଖରିୟଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ

ମିଶର ପଳାୟନ

7

12

ଲୂ କ 1:67–80

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ
8

1.13	ବେଥଲେହିମରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ
ହତ୍ୟା

ଲୂ କ 2:1–7

13

1.9	ମେଷପାଳକଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଶ୍ରବଣ
9

ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
14

1.10 ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀ କରଣ
ଲୂ କ 2:22–38

1.11 ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଆଗମନ
11

2.1

18
19

2.2

2

ଲୂ କ 3:1–6

21

ମାଥିଉ 3:4–10

ମାଥିଉ 3:13–17
ଲୂ କ 3:23a
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ଲୂ କ 2:40

1.15 ମନ୍ଦିରରେ ବାଳକ ଯୀଶୁ
16

2.3

ଲୂ କ 2:41–52

ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା
22

2.4

ମାଥିଉ 4:1–11

ମଶୀହଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାପ୍ତିଜକ
ଯ�ୋହନଙ୍କ ଭାବବାଣୀ

ଲୂ କ 3:10–18

ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ
20

ମାଥିଉ 2:19–23

ଯୀଶୁଙ୍କ ସାର୍ବଜନିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ

ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି
17

15

ମାଥିଉ 2:1–12

କରଣ

ମାଥିଉ 2:16–18

1.14 ପିତାମାତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମିଶରରୁ

ଲୂ କ 2:8–21

10

ମାଥିଉ 2:13–15

23

2.5

ଯ�ୋହନ 1:19–28

ଯୀଶୁ, ପରମେ�ରଙ୍କ ମେଷଶାବକ
24

ଯ�ୋହନ 1:29–34
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2.6	ଯ�ୋହନ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ
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4.14 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁ ଗମନକାରୀଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ
ଧାରଣା
130

ମାଥିଉ 16:5–12

4.15	ବେଥ୍ସାଇଦାର ଅନ୍ଧ ସୁସ୍ଥ
131

ମାର୍କ 8:22–26

4.16 ଯୀଶୁ ମଶୀହ ବ�ୋଲି ପିତରଙ୍କ ଉକ୍ତି
132

ମାଥିଉ 16:13–20

4.17 ନିଜ ମୃ ତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକ୍ତି
133

ମାଥିଉ 16:21–28

4.18	ମ�ୋଶା ଓ ଏଲି ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ
ଦୃ ଶ୍ୟମାନ
134
135

ଲୂ କ 9:28–33
ମାଥିଉ 17:5–13

4.19 ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳରୁ ବାଳକ
ମାର୍କ 9:14–29

4.20 ନିଜ ମୃ ତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକ୍ତି
137

ମାର୍କ 9:30–32

4.21 କର ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶ
138

139

ମାଥିଉ 17:24–27
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ମାଥିଉ 18:1–5

140

ମାର୍କ 9:38–41

4.23 ପରମପିତା ତା’ଙ୍କ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ମନଯ�ୋଗୀ
141

ମାଥିଉ 18:6–14

4.24 ଭୁଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
142

ମାଥିଉ 18:15–20

4.25	କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଏକ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
143

ମାଥିଉ 18:21–35

4.26 ଯୀଶୁଙ୍କ ଯିରୁଶାଲମ ଗମନ
144

ଯ�ୋହନ 7:2–13

4.27 କୁ ଟୀରବାସପର୍ବ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଶିକ୍ଷା
145

ମୁକ୍ତ
136

4.22 ଈ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ?

ଯ�ୋହନ 7:14–24

4.28 ଯୀଶୁ-ଯେ-ମଶୀହ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
ଜନତାଙ୍କ ଆଲ�ୋଡ଼ନ
146

ଯ�ୋହନ 7:25–44

4.29	କେତେକ ଯିହୂଦୀ ନେତାଙ୍କ ଅବି�ାସ
147

ଯ�ୋହନ 7:45–52

4.30 ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟଭିଗ୍ଭରୀଣୀ
148

ଯ�ୋହନ 7:53–8:11
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4.31 ଯୀଶୁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତିଃ
149

ଯ�ୋହନ 8:12–30

4.32 ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ବଂଶଯ
150

ଯ�ୋହନ 8:31–41

4.33 ଶୟତାନର ବଂଶଯ
151

ଯ�ୋହନ 8:42–47

4.34 ଅବ୍ରାହାମ ଓ ଆପଣା ବିଷୟରେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉକ୍ତି
152

ଯ�ୋହନ 8:48–59

4.35 ଜନ୍ମାନ୍ଧର ସୁସ୍ଥତା
153

ଯ�ୋହନ 9:1–12

4.36	କେତେକ ଧର୍ମ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
154

ଯ�ୋହନ 9:13–34

4.37 ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧ ଅବସ୍ଥା
155

ଯ�ୋହନ 9:35–41

4.38	ମେଷପାଳକ ଓ ତା’ର ମେଷସବୁ
156

ଯ�ୋହନ 10:1–21

4.39 ଯୀଶୁଙ୍କ ତା’ଙ୍କ ମାର୍ଗର ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ
157

ଲୂ କ 9:51–62

4.40 ସତୁ ରି ଜଣ ଅନୁ ଗମନକାରୀଙ୍କୁ
ପ୍ରେରଣ
158

ଲୂ କ 10:1–24
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4.41 ଉତ୍ତମ ଶମିର�ୋଣୀୟ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ସର୍ବ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା
159

ଲୂ କ 10:25–37

4.42 ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମ
160

ଲୂ କ 10:38–42

4.43	ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
161

ଲୂ କ 11:1–13

4.44 ଧର୍ମ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସମାଲ�ୋଚନା
162

ଲୂ କ 11:37–54

4.45	ଚେତନା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
163

ଲୂ କ 12:1–12

4.46 ମୁର୍ଖ ଧନୀର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
164

ଲୂ କ 12:13–21

4.47 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁ ଗମନକାରୀ ପାଇଁ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ
165

ଲୂ କ 12:49–53

4.48 ହୃ ଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଞ୍ଚନୀୟ
166

ଲୂ କ 13:1–9

4.49 ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁସ୍ଥତା
ପ୍ରଦାନ
167

ଲୂ କ 13:10–17
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4.50 ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିହୂଦୀ ନେତୃବର୍ଗ
168

ଯ�ୋହନ 10:22–42

4.51 ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ �ାର
169

ଲୂ କ 13:22–30

4.52 ଯିରୁଶାଲମରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ
ମୃ ତ୍ୟୁ ବରଣ
170

ଲୂ କ 13:31–35

4.53 ଫାରୂଶୀଙ୍କ ଗୃ ହରେ ଯୀଶୁ
171

ଲୂ କ 14:1–14

4.54	ଭ�ୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
172

ଲୂ କ 14:15–24

4.55	ମ�ୋ’ର ଅନୁ ଗାମୀ ହେବା ବିଷୟରେ

4.60 ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି
178

ଲୂ କ 16:19–31

4.61	କ୍ଷମା, ବି�ାସ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
179

ଲୂ କ 17:1–10

4.62 ଲାଜାରଙ୍କ ମୃ ତ୍ୟୁ
180

ଯ�ୋହନ 11:1–16

4.63 ଲାଜାରର ଭଉଣୀମନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସା�ନା
181

ଯ�ୋହନ 11:17–37

4.64 ମୃ ତ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦାନ
182

ଯ�ୋହନ 11:38–44

4.65 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ

ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ

କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା

173

183

ଲୂ କ 14:25–35

4.56 ହଜିଥିବା ମେଷର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
174

ଲୂ କ 15:1–7

4.57 ହଜିଥିବା ମୁଦ୍ରାର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
175

ଲୂ କ 15:8–10

4.58 ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ରର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
176

ଲୂ କ 15:11–32

4.59 ଅବି�ସ୍ତ ପରିଗଳ
୍ଭ କର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
177

ଲୂ କ 16:1–15
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ଯ�ୋହନ 11:45–54

4.66 ଦଶ କୁ ଷ୍ଠିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
184

ଲୂ କ 17:11–19

4.67 ପରମେ�ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ
185

ଲୂ କ 17:20–37

4.68 ବିଧବାର ନୀରବଛିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟାଶା
186

ଲୂ କ 18:1–8

4.69 ଫାରୂଶୀ ଓ କରଆଦାୟକାରୀର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
187

ଲୂ କ 18:9–14
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4.70 ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
188
189
190

195

ମାର୍କ 10:10–12
ମାଥିଉ 19:10–12

4.71 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ �ାଗତ
191

ମାର୍କ 10:13–16

4.72 ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁ ଗାମୀ ହେବାକୁ ଧନୀ
ବ୍ୟକ୍ତିର ବାରଣ
192

ମାଥିଉ 20:20–28

4.76 ବାର୍ଟୀମାୟ ଅନ୍ଧକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ
196

ମାର୍କ 10:46–52

4.77 କରଗ୍ରାହୀ ଜଖିୟ
197

ଲୂ କ 19:1–10

4.78 ଦଶଜଣ ଦାସଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
198

ମାର୍କ 10:17–31

4.73 ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
193

4.75 ଜଣେ ମାତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଅନୁ ରୋଧ

ମାଥିଉ 19:3–8

ଲୂ କ 19:11–28

4.79 ଲାଜାରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକମାନଙ୍କ କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା

ମାଥିଉ 20:1–16

199

4.74 ଆପଣା ମୃ ତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ

ଯ�ୋହନ 11:55–12:1, 9–11

ବିଷୟରେ ପୁନରାବୃ ତ୍ତି
194

5.1

ଲୂ କ 18:31–34

5

ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁ ଃଖଭ�ୋଗ ସପ୍ତାହ
206

ଯିରୁଶାଲମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ
200
201
202
203
204
205

ଯ�ୋହନ 12:12–13a
ଲୂ କ 19:29–36a
ମାର୍କ 11:8–10
ମାଥିଉ 21:4–5
ଯ�ୋହନ 12:16
ଲୂ କ 19:39–44
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5.2

ଶୁଷ୍କ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ
207

5.3

ମାର୍କ 11:11
ମାର୍କ 11:12–14

ଯୀଶୁଙ୍କ �ାରା ମନ୍ଦିରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ
ବହିଷ୍କୃତ
208

ମାର୍କ 11:15–17
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209

ମାଥିଉ 21:14–16
210
ଲୂ କ 19:47–48
211

5.4

ଶୁଷ୍କ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ, ବି�ାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା
212

5.5

ମାର୍କ 11:19
ମାର୍କ 11:20–25

ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
213

5.6

ଦୁ ଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
214

5.7

ମାଥିଉ 21:33–46

ବିବାହ ଭ�ୋଜର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
216

5.9

ମାଥିଉ 21:28–32

ଦୁ ଷ୍ଟ କୃ ଷକର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
215

5.8

ମାର୍କ 11:27–33

ମାଥିଉ 22:1–14

କାଇସରକୁ କର ଦେବା ବିଧେୟ
217

ମାଥିଉ 22:15–22

5.12 ମଶୀହ ଦାଉଦ-ସନ୍ତାନ ଅବା ଦାଉଦଙ୍କ
ପ୍ରଭୁ?
223

5.13 ଧର୍ମ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସମାଲ�ୋଚନା
224

ମାଥିଉ 22:23–33

5.11 ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା
219

220
221
222

ମାଥିଉ 22:34–36
ମାର୍କ 12:29–31
ମାଥିଉ 22:40

ମାଥିଉ 23:1–39

5.14	ଗରିବ ବିଧବାର ସର୍ବ� ଦାନ
225

ମାର୍କ 12:41–44

5.15 ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସତର୍କ
ବାଣୀ
226
227
228

ମାର୍କ 13:1–13
ମାଥିଉ 24:14
ମାର୍କ 13:14–31

5.16 ନିରୁପିତ ସମୟ ପରମେ�ରଙ୍କୁ
ଗ�ୋଚର
229
230

5.10 ବିବାହ ଜନିତ ସାତ ଭାଇଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
218

ମାଥିଉ 22:41–46

231
232

ମାଥିଉ 24:36–41
ଲୂ କ 21:34–36
ମାର୍କ 13:34–37
ମାଥିଉ 24:42b–51

5.17 ଦଶ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
233

ମାଥିଉ 25:1–13

ମାର୍କ 12:32–34ab
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