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ঈ�র িক কখনও 
েতামােদর 
পিরবাের স�ান 
পা�ঠেয়েছন?  
এটা কত 
আন�দায়ক। 



ইসহাক ও েরেবকা  
অবশ�ই অিতির� 
আন�  
  েপেয়িছল। ঈ�র 
তােদর  
      এক যমজ 
স�ান            
িদেত চেলেছন। 



�াথ �না করার সময় 
েরেবকার  
গেভ� স�ান নেড় 
উঠল।  
ঈ�র তােক  
বলেলন, তার দুই  
স�ান দুই জািতেক  
েনতৃ� েদেব এবং  
েছাট হেব মহান।  
সাধারণত �থমজাত  
মহান হয়। অবেশেষ  

   
  

 



েসই যমজ স�ােনরা েদখেত 
একরকম িছল না। বড় েছেল 
এেষৗর শরীের অেনক েলাম িছল; 
আর েস দ� িশকাির িছল। 



আর যােকাব িছল েমালােয়ম এবং েস 
ঘের থাকেত ভােলাবাসত। িপতা 
ইসহাক, এেষৗেক  
ভােলাবাসত। আর মা যােকাবেক  
পছ� করত। 



একিদন এেষৗর খুব িখেদ েপল। েস 
যােকাবেক বলল, “আমােক েখেত দা্ও।” 
যােকাব আেদশ সহকাের বলল,                                          
                                        “েতামার 
জ�   
                                         অিধকার  
                                      আমােক 
িব�ী কর।” 



�থমজাত স�ান হওয়ােত এেষৗ, ঈ�েরর 
পাওয়া �িত�া�িল �ে�প করত না। েস 
যােকােবর সােথ একটা 

                                      চ� �� করল।  
                                      বাবার মতৃ� �র 
                                    পর যােকাব 

                                  পিরবােরর  
                                   কত�া হেয়  

                                উঠল। 



এক রােত ঈ�র ইসহােকর সােথ কথা 
বলেলন। “আিম েতামার িপতা অ�াহােমর 
ঈ�র, আিম েতামার সে� আিছ, 

 আিম েতামার বংশধরেক আশীব �াদ 
করব।” 



যিদও ইসহাক ঈ�েরর উপাসনা করত, 
িক� তার পু� এেষৗ িহ�ীয় েগা��র দুই 
েমেয়েক িবেয় করল। িহ�ীয়রা ঈ�েরর  
              েতায়া�া করত না। 



  ইসহােকর বয়স হল, িতিন 
এেষৗেক বলেলন, “িকছ�  
মাংস িনেয় এস, তাহেল 
আিম েতামােক আশীব �াদ 
করব।” এই িবেশষ 
আশীব �াদ �ধু িপতা েথক 
তার �থমজাত স�ানেক 
েদওয়া হত। এেষৗ িশকােরর 
উে�শ� েবিরেয় পড়ল। 
িক� েরেবকা সব 
�েনিছল। েস চাইত, েযন  
                 যােকাব 

    
                                  

 



েরেবকার এক�ট 
পিরক�না িছল। 
ইসহাক েযরকম 
পছ� করত, খুব 
শী� েস েসইরকম 
রা�া করল। িনল 
এবং প�র 
েলামজাতীয় চামড়া 
হােত ও গলায় পের 
িনল। ইসহাক 
েচােখ েদখেত েপত 

  
  

  
 



যােকাব, ইসহােকর 
কােছ  
খাবার িনেয় এল। 
ইসহাক বলল, “েতামায় 
মেন হে� এেষৗর 
মেতা, িক� েতামার 
গলার আওয়াজ েযন  
যােকােবর মেতা।” 
খাওয়া হেয় যাবার পর 
ইসহাক তার  
স�ানেক আশীব �াদ  

 



যােকােবর েবর হওয়ার সােথ সােথ, এেষৗ 
ইসহােকর কােছ এল। েস বলল, “এখােন 
েতামার খাবার।” ইসহাক বুঝেত 
                         পারল েয, েস ঠেকেছ। 
“িতিন  
                                   দুঃিখত হয় বলেলন,” 
আিম  
                                     আমার আশীব �াদ 
বদলােত  
                                     পারব না। এেষৗর 
�দয় ঘণৃােত  
                                      ি �   

  
                                            

 
                                                  



েরেবকা, এেষৗর ��ার 
�নেত েপল। েস 
যােকাবেক বলল, “ত� িম 
েতামার মামার বািড়েত 
যাও, ত� িম যা কেরছ, 
যতিদন না েতামার 
ভাই তা ভ� েল যায়, 
ততিদন েসখােন 
থাক।” 



ইসহােকর মত িছল 
এই েয, যােকােবর 
জন� তার মােয়র 
পিরবার েথেক েমেয় 
েখাজঁা েহাক, সুতরাং 
যােকাব  
ঘর ছাড়ল। 



েসই রােত পাথরেক  
বািলশ বািনেয়  
যােকাব ঘুমা��ল।  
একা থাকার  
জন� হয়েতা েস  
ভীত িছল। 



িক� েস একা  
িছল না। ঈ�র  
এক আ�য �  
�ে�র মাধ�েম  
তার সে� কথা  
বলেলন। 



        “আিম            
েতামার বাবা  
অ�াহােমর ও ইসহােকর  
ঈ�র। আিম েতামার  
সে� আিছ। আিম েতামােক  
এই েদশ েদব। েতামার পিরবার �ারা সম� 
পিরবার  
এই পিৃথবীেত আশীব �দ�া� হেব।” ঈ�র 
এই কথা  
      বলার পর যােকাব উঠল। েস ভয় 

 



যােকােবর মামা তােক �াগত 
জানাল। যােকাব  
তার মামার েমেয় রােহলেক 
ভােলাবাসত  
ও তােক িবেয় করার জন� েস  
সাত বছর তার মামার কােছ  
কাজ কের। িক�  
 
 
 
 
িবেয়র রােত তার মামা  

   



যােকাব অিভেযাগ করল, “এ েতা েলয়া, 
রােহল নয়; আপিন  
আমােক ঠিকেয়েছন।” লাবন বলল, 
“�থেম বেড়া েমেয়র সােথ িবেয় হওয়া 
উিচত। রােহলেক িবেয়  
কর এবং আরও সাত বছর আমার কােছ  
                          কাজ কর।” 



লাবন বলল, “�থেম বেড়া েমেয়র সােথ 
িবেয় হওয়া উিচত। রােহলেক িবেয় কর 
এবং আরও সাত বছর আমার কােছ কাজ 
কর। যােকাব রা�জ হেয় েগল, েবাধহয় 
তার েসই চালািকর কথা মেন পেড়িছল, 
েযটা েস  
ইসহাক আর এেষৗর সে� কেরিছল। 



যােকােবর এগােরাটা েছেল 
িছল।  
েযমন বছর গড়ােত লাগল, 
যােকাব তার পিরবারেক 
কনান েদেশ  
িনেয় যাওয়ার ই�া  
�কাশ করল। 



তার বাবা-মা ঐখােন থাকত, 
িক�  
এেষৗর কী হেয়িছল, েয 
তােক মারার �িত�া 
কেরিছল? েসখােন িফের  
যাওয়া িক সুরি�ত িছল? 
একিদন  
ঈ�র তােক িফের যাওয়ার 
কথা লেলন। বািড়েত েফরার 
জন� যােকাব তার পিরবার ও 
প�পাল এক��ত  
করল। 



এ এক দা�ণ যা�া িছল।  
এেষৗ চারেশা েলাকজন  
িনেয় যােকােবর সােথ  
েদখা করেত এেসিছল। 



িক� েস যােকাবেক 
েকানও আঘাত  
কেরিন। েস যােকাবেক 
েদখার  
জন� েদৗড়াল ও তােক  
জিড়েয় ধরল। যােকাব ও  
এেষৗ আবার ব�ুে� 
পিরণত  
হল এবং যােকাব িনভ�েয়  
ঘের েপৗ�ছাল। 



�তারক যােকাব 
 

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

আিদপু�ক ২৫-৩৩ 

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„Zz¨, 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„Zz¨eib K‡ib| Gi 
ci hxï g„Zz¨ †_‡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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