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বহুেতা ধ�র্ গৰুেয় (ফৰীচী বুিল
েকাৱা হয়) যীচুৰ িবষেয় িমছা কথা
ৈকিছল। িকছুমােন আনিক েতওঁক
হতয্া কিৰবৈল েচ�া কিৰিছল।

েতওঁেলােক িব�াস কৰা নািছল েয েতওঁ
সঁচাৈকেয় ঈ�ৰৰ পু�। েতওঁেলােক

েতওঁক �হণ কৰা নািছল
যিদও েতওঁ অেলৗিকক
কাযর্য্ কিৰিছল িযেয়

�মাণ কিৰিছল
েয েতওঁ
ঈ�ৰৰ পু�।



এিদন যীচুেৱ গালীল সাগৰ পাৰ ৈহিছল। স�ৱতঃ েতওঁ েতওঁৰ চািৰওফােল সদায়
জমা েহাৱা িভৰৰ পৰা অলপ িবৰিত িবচািৰিছল। িক� জনতাই েসানকােলই েতওঁক

িবচািৰ পােল। েতওঁেলােক জািনিছল েয
যীচুেৱ বহুত অেলৗিকক কাযর্য্ কিৰেছ।
েতওঁেলােক েতওঁৰ ৈসেত থািকব িবচািৰিছল।



যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্সকলক এক িনজর্ ন পাহাৰীয়া ঠাইৈল
ৈল ৈগিছল য'ত েতওঁ বিহ িশ�া িদিছল। অিধক সংখয্ক
মানুহ আিহ থািকল। েসানকােলই ৰািতৰ আহাৰৰ সময়
আিছল। সকেলােৱ িন�য় েভাক লািগিছল।



যীচুেৱ জনতাৰ ফােল চােল। "এইেবােৰ খাব পৰা িপঠা আিম
ক'ত িকিনম?" েতওঁ িফিলপক সুিধেল। চািৰওফােল েকােনা
খাদয্ৰ েদাকান নািছল। যীচুেৱ িক কৰাৰ পিৰক�না কিৰিছল?



চনত িফিলেপ যীচুৰ উৎতৰত এইদেৰ ৈকিছল: "এই েলাকসকলক খুৱাবৈল
ধন খৰচ হ'ব। যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্সকলৰ ওচৰত েবিছ ধন নািছল।



আন এজন িশষয্ এি�উেৱ (িচমন িপতৰৰ
ভােয়ক) যীচুক এইদেৰ ৈকিছল: "ইয়াত
এটা ল'ৰা আেছ যাৰ পাঁচটা বািলর্ ৰুিট আৰু
দুটা সৰু মাছ আেছ। . . . "



". . . িক� ইমানেবাৰৰ মাজত েতওঁেলাক িক?" এি�উেৱ েদখা
নািছল েয সৰু লৰা দুপৰীয়াৰ আহােৰ েকেনৈক বহুেতা েলাকক খুৱাব
পােৰ - আনিক লৰা যীচুক দুপৰীয়াৰ আহাৰ িদবৈল ই�ুক হ'েলও।



যীচুেৱ এইদেৰ ৈকিছল: "মানুহক বিহবৈল িদয়ক।" েসেয়েহ
মানুহেবাৰ বিহল, �ায় পাঁচ হাজাৰ। বাঃ! পাঁচ হাজাৰ! ইয়াত আনিক
তাত থকা মিহলা আৰু িশশসকলেকা অ�ভুর্ � কৰা েহাৱা নািছল।



তাৰ িপছত যীচুেৱ ৰুিট আৰু মাছ ৈলিছল। সৰু
লৰা িন�য়যীচুক িব�াস কিৰিছল। যীচুেৱ িকয়
দুপৰীয়াৰ আহাৰ িবচািৰিছল বা যীচুেৱ ইয়াৰ
ৈসেত িক কিৰব েসয়া েতওঁ নাজািনিছল। েতওঁ
হয়েতা ভািবিছল, "যিদ মই েমাৰ দুপৰীয়াৰ
আহাৰ আঁতৰাই িদওঁ, মই খাব েনাৱােৰা।" 
িক� েতওঁ িযেকােনা ধৰেণ
যীচুক িদিছল।



েতিতয়া যীচুেৱ �াথর্না কিৰেল। েতওঁ
ঈ�ৰক ধনয্বাদ জনাইিছল। পাঁচটা
ৰুিট আৰু দুটা মাছৰ বােব? হয়! 
যীচুেৱ ঈ�ৰক "ধনয্বাদ" বুিল
ৈকিছল আৰু েতওঁক খাদয্ৰ
আশী�র্ াদ িদবৈল ৈকিছল।



�াথর্না কৰাৰ িপছত যীচুেৱ ৰুিট আৰু মাছ
ভািঙ েসইেবাৰ িশষয্সকলক িদিছল
িযসকেল েসইেবাৰ ক'েল। েতিতয়াই
মানুেহ যীচুেৱ কৰা অেলৗিকক ঘটনােটা
েদিখিছল। �িতজন বয্ি�েয় েতওঁ িবচৰা
সকেলা িখিন খাইিছল। তথািপও ৰুিট
আৰু মাছ বয্ৱহাৰ কৰা েহাৱা নািছল।



সকেলােক খুৱাই িদয়াৰ িপছত এিতয়াও যেথ� পিৰমাণৰ িপঠা আৰু মাছ বাকী
আিছল। যীচুেৱ িশষয্সকলক এইদেৰ ৈকিছল: "টুকুৰােবাৰ একি�ত কৰক যােত
এেকা েহৰাই নাযায়।" েতওঁেলােক পাঁচটা বািলর্ ৰুিটৰ টুকুৰােৰ বাৰটা বাে�ট ভিতর্
কিৰিছল িযেবাৰ খাই থকা সকেল এিৰ ৈথ ৈগিছল।



েসইিদনা যীচুেৱ ৫০০০ তৈকও অিধক েলাকক এটা সৰু লৰা
দুপৰীয়াৰ আহাৰ খুৱাইিছল। আন এবাৰ, েতওঁ ৪০০০ তৈকও
অিধক েলাকক সাতটা ৰুিট আৰু েকইটামান মাছ খুৱাইিছল।



েযিতয়া সাধাৰণ মানুেহ এই িচ�েবাৰ েদিখিছল, েতওঁেলােক
ফৰীচীসকলৰ দেৰ খং কৰা নািছল। ইয়াৰ পিৰৱেতর্ েতওঁেলােক
এইদেৰ ৈকিছল: "এয়া সঁচাৈকেয় পয়গ�ৰ িয পৃিথৱীৈল আিহব।" 
েতওঁেলােক জািনিছল েয যীচু ৈহেছ উ�াৰকৎতর্ া যাৰ আগমনৰ
�িত�িত ঈ�ৰৰ পিব� বাকয্ত িদয়া ৈহিছল।



যীচুেৱ ৫০০০ েলাকক খুৱায়

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

জন ৬

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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