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অেনক ধম�য় েনতা (তােদরেক ফিরসী বলা হত) যীশর
স�ে� িমথয্া বলিছল।



তােদর মেধয্ অেনেক তােক হতয্া করেত চাইত।
তারা িব�াস করত না েয, 
িতিন ঈ�েরর পু�।



যিদও িতিন অেনক অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, যা �মাণ
কের িতিন ঈ�েরর পু�।



একিদন যীশ গালীল সমু� পার করেছন। েবাধহয় িতিন
জনতার কাছ েথেক িকছু�েণর জনয্ িব�াম িনেত ইিছেলন।

িক� জনতা তােক খঁুেজ েপল।
তারা জানত েয, যীশ অেনক
অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, 

তারা তাঁর সােথ
থাকেত চাইত।



যীশ তাঁর িশষয্েদর একিট পবর্েতর কােছ িনেয় েগেলন, 
েযখােন িতিন বসেতন ও �চার করেতন। েলােকরা

পরপর তার কােছ আসেত লাগল। এটা রােতর
খাবােরর সময় িছল। �েতয্েকই

�ুধাতর্ হেয় পেড়িছল।



যীশ জনতার িদেক তাকােলন, িতিন িফিলপেক িজ�াসা
করেলন, “এেদর খাবার জনয্ আমরা েকাথা েথেক খাবার
িকনব?” েসখােন েকানও খােদয্র ভা�ার িছল
না। যীশ কী করেত চাইিছেলন?



িফিলপ যীশেক বলেলন, 
“এই জনতার খােদয্র জনয্
আমােদর �চুর টাকার
�েয়াজন।” যীশ ও তাঁর
িশষয্েদর কােছ যেথ�
পিরমাণ টাকা িছল না।



অনয্ একজন িশষয্, 
আি�য় (িশেমান
িপতেরর ভাই) যীশেক
বলেলন, “এখােন
একজন বালক আেছ, 
যার কােছ পাঁচটা রুিট
ও দুিট মাছ ভাজা
আেছ।”



“... িক� এতগেলা েলােকর জনয্ এগেলা কী হেব?” 
আি�য় বুঝেত পারিছল না, কী কের েছাট বালকিটর খাবার
িদেয় সম� েলাকেক খাওয়ােব, তাও যিদ বালকিট যীশেক
তার িদেনর খাবার
িদেত চায়।



যীশ বলেলন, “েলাকেদর মািটেত বসাও।” সুতরাং েলােকরা
বেস পড়ল, সংখয্ায় পাঁচ হাজার। ওয়াও! পাঁচ হাজার!
এেদর মেধয্ মিহলা ও বা�ােদর েগানা হয়িন।



তারপের যীশ রুিট ও মাছ িনেলন। েছা�
বালকিট হয়েতা যীশেক িব�াস
কেরিছল। েস জানত না
েকন যীশ তার খাবার
চাইেছন
অথবা
এটা িনেয়
যীশ কী
করেব।



েস হয়েতা ভাবিছল, “যিদ আিম আমার
খাবার িদই, তাহেল আিম েখেত
পারব না।” যাই েহাক না
েকন, েস িক� যীশেক
িদেয়িছল।



তারপর যীশ �াথর্না করেলন। িতিন ঈ�রেক ধনয্বাদ িদেলন।
পাঁচিট রুিট ও দুিট মাছ?
হয্াঁ, যীশ ঈ�রেক
ধনয্বাদ িদেলন, 
েসই খাবারেক
আশীবর্াদ করেত
বলেলন।



�াথর্নার পর যীশ রুিট ও মাছিট
ভা�েলন এবং িশষয্েদর িদেলন, 
তারা েলাকেদর মেধয্ ভাগ
কের িদল। েসই সমেয়
েলােকরা যীশর অেলৗিকক
কাজ েদখল। �েতয্কটা
মানুষ তােদর �েয়াজন
অনুসাের েখল।
তবুও অেনক
মাছ ও রুিট
েবঁেচ িগেয়িছল।



সবার খাবার হেয় যাবার পরও অেনক মাছ ও রুিট েবঁেচ
িগেয়িছল। যীশ তাঁর িশষয্েদর বলেলন, “েবঁেচ যাওয়া
খাবারগিল এক জায়গায় জেড়া কর, যােত িকছু বাদ পেড়
না যায়।” পাঁচিট রুিট েথেক খাবার পর যা িকছু েবঁেচ
িগেয়িছল, েসগেলা জেড়া কের তারা বােরাটা ডালা ভরল।



ঐ িদন যীশ পাঁচ হাজার েলাকেক একটা েছা� েছেলর
খাবার েথেক খাইেয়িছেলন। আর এক সমেয়
িতিন চার হাজার েলাকেক সাতটা
রুিট ও িকছু মাছ িদেয়
খাইেয়িছেলন। যখন
সাধারণ মানুষ এই
িচ�গিল েদখল, 
তারা ফিরসীেদর
মেতা রাগ
করল না।



তার পিরবেতর্ তারা বলল, “ইিন সিতয্কার ভাববাদী, িযিন
এই পৃিথবীর মেধয্ এেসেছন।” তারা জানত েয যীশ
পির�াতা, আর যাঁর
আগমণ ঈ�েরর
পিব� বােকয্র
�িত�া
েরেখেছ।



যীশ পাঁচ হাজার েলাকেক খাওয়ােলন

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

েযাহন ৬

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q 
whwb Avgv‡`i wbg©vb K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb 

Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc 
e‡jb| cv‡ci kvw —̄ n‡”Q g„Zz̈ , wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB 

fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 
Avgv‡`i cv‡ci kvw —̄ ^̄iƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi 
ci hxï g„Zz̈ †_‡K RxweZ n‡jb Ges ^̄‡M© P‡j †M‡jb| 
hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi cv‡ci Rb¨

Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb 
Avm‡eb Ges Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI 

Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|



Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨
GB K_v¸‡jv ejyb: 

wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi 
cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi 

RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b G‡mv Ges 
Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, 

Ges †Zvgvi ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K 
mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e †Zvgvi eva¨ _vK‡Z 

cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! 
†hvnb 3:16
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