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যীশ আ�যর্ কাজ কেরিছেলন। িতিন েরাগ সািরেয়িছেলন, 
দুঃিখত মানুষেদর মেন শাি� িদেয়িছেলন এবং ঈ�েরর বাকয্
িশ�া িদেয়িছেলন।



সাহাযয্ ও সু� হওয়ার আশায় েলােকরা যীশর কােছ
আসত।



ঈ�েরর কােজ তােক সাহাযয্ করার জনয্, িতিন তার
অনুগামীেদর মেধয্ বােরাজনেক মেনানীত করেবন ি�র

করেলন।



যিদ েকানও গরু�পূণর্ িবষয়
েতামায় ি�র করেত হয়, তুিম
িক যীশর কােছ �াথর্না কর?
যীশ কেরিছেলন! িতিন এক
িনিরিবিল পবর্েত তাঁর �গ�য়
িপতার সােথ কথা বলেতন।
যত�ণ না সূযর্া� হত, 

তত�ণ িতিন �াথর্না করেতন।



যীশ সারারাত �াথর্না
করেলন।



সকােল িতিন তাঁর িশষয্েদর ডাকেলন। যারা তাঁর েসবা ও
মানয্ করত, েসই সম� ব�ুেদর ডাকেলন।



তােদর মধয্ িতিন বােরাজনেক িবেশষ সাহাযয্কারী িহসােব
েবেছ িনেলন, তারা ে�িরত িশষয্।



�থম েয দু’জনেক বাছা হেয়িছল, তারা হল দুই ভাই
িশেমান িপতর এবং আি�য়। তাঁেক অনুসরণ করার জনয্
যীশ যখন তােদর ডােকন, তখন তারা তােদর মােছর বয্বসা

েছেড় িদেয় যীশেক অনুসরণ কের।



যােকাব ও েযাহন, িসবিদেয়র েছেল
িছল। তারাও তােদর মােছর জাল
েছেড় চেল এেসিছল।



যীশ আরও অেনকেক েবেছিছেলন, িফিলপ, বথর্লময়, মিথ, 
েথামা, িশেমান, আলেফেয়র পু� যােকাব এবং িযহূদা।
পরবত� সমেয়
েস যীশর
শ� হেয়
উেঠিছল।



যীশ িশ�া িদেতন েয, তাঁর বাকয্ পালন করা িঠক শ�
িভেতর উপের একিট বািড়
ৈতির করার মেতা। �চ�
ঝড় েসই বািড়েক �িত
করেত পারেব না।



যীশর কথা মানয্ না করা িঠক বািলর িভেতর উপর ৈতির
করা এক বািড়। যখন ঝড় আেস, তখন তা পেড় যায়।



যীশর েকানও েকানও আেদশ খুব সহজ
িছল না। “যিদ েকউ েতামার ডান গােল
চড় মাের, তােক বাঁ
গাল এিগেয়
দাও।”



“েতামার শ�েক ে�ম কর।” যীশর
মেতা হেত েগেল েলাকেদর ঈ�েরর
সাহােযয্র �েয়াজন।



যীশ েলাকেদর েগাপেন �াথর্না করেত
বেলিছেলন। মানুষেদর সামেন ধম�য়
েনতােদর মেতা েলাক েদখােনা �াথর্না
করেত বারণ কেরিছেলন।



যীশ বেলেছন, যারা ঈ�রেক
িব�াস কের, িতিন তােদর খাদয্
ও ব� েজাগােবন। েযেহতু ঈ�র
পািখেদর খাদয্, ফুলেদর ও গ�েদর রং
েদন; 



েসইজনয্ তাঁর েলােকরা
তােদর �েয়াজনীয় িবষেয়র জনয্
তাঁর উপর িনভর্ র করেত পাের।



েসইিদন যীশ তাঁর নবিনযু� িশষয্েদর অেনক িকছু
িশিখেয়িছেলন। যখন িতিন েশষ করেলন, তখন একজন
কু�ী তাঁর কােছ আসেলন। েস সু� হওয়ার জনয্ যীশেক

অনুেরাধ করেত লাগল।



যীশ উৎতর িদেলন, “আিম
করব, শিচ হও।” িশষয্রা েসই
কু�ীেক স�ূণর্ সু� হেত
েদখল। একমা� ঈ�েরর
পু�ই এটা করেত েপেরিছল।
িশষয্রা জানত েয, তারা
এক ভােলা গরু েপেয়েছ।



যীশ বােরাজন সাহাযয্কারীেক েবেছ িনেলন

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

মিথ ৪-৭; মাকর্ ১; লুক 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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