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আদমক িন�র্াণ কৰা আগেত, ঈ�েৰ অিত সু �ৰ এখন পৃিথৱী সৃ ি�
কিৰ তাক উ�ম ব�েৰ পিৰপূ ণর্ কিৰিছল৷ �েম �েম ঈ�েৰ পাহাৰীয়া
ঠাইেবাৰ আ� িবশাল মহাকশ, সু গি�যু � ফুল আ� ওখ ওখ বৃ ক্ষ,
উ�ল পািখৰ চৰাইেবাৰ আ� উিৰ ফুৰা েমৗ-মািখ, বৃ হত্ আকাৰৰ িতিম
মাছ আ� েলহুকা িপছল শামুকেবাৰ সৃ ি� কিৰিছল৷ আন কথাত ঈ�েৰ
সকেলা ব�েক সৃ ি� কিৰিছল – সকেলােক৷
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পৃিথৱীৰ েকােনা আকৃিত নািছল
আ� শূ ণয্ আিছল৷ আ�
আগাধ গভীৰতাৰ ওপৰত
অ�কাৰ আিছল৷
তােত ঈ�েৰ কেল
“েপাহৰ হওক”৷

অিত আিদম অৱ�াত,
ঈ�েৰ সৃ ি� কৰা আগেত,
ঈ�ৰৰ বােদ আন এেকা
নািছল৷ মানু হ, ঠাই বা ব�
এেকােৱ নািছল৷ েপাহৰ
আ� আ�াৰ নািছল৷ তল
আ� ওপৰ নািছল৷ েযাৱা
কািল আ� অহা কািল
নািছল৷ এক মা� ঈ�ৰ
আিছল, িয জনাৰ আিদ
অৱ�া নািছল৷ তাৰ িপছত
ঈ�েৰ কাম আৰ�
কিৰেল৷ আিদেত ঈ�েৰ
আকাশ ম�ল আ�
পৃিথৱী সৃ ি� কিৰেল৷
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তােত েপাহৰ হ’ল৷ ঈ�েৰ েপাহৰক িদন আ� অ�কাৰক ৰািত বুিল
ক’েল৷ গধু িল আ� ৰািতপূ ৱা েহাৱাত �থম িদন ৈহিছল৷
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ি�তয় িদনাখন ঈ�েৰ �গর্ৰ তলত থকা মহাসাগৰ, সাগৰ, �দ আিদৰ
জলসমূ হক �াপন কিৰেল৷ তৃতীয় িদনাখন ঈ�েৰ ক’েল, “শুকান ভূ িমৰ
উৎপ� হওক”৷ আ� েসইদেৰই হ’ল৷

ঘাহঁ-বন, ফুল, েজােপাহা আ� বৃ ক্ষক উৎপ� হবৈল ঈ�েৰ আজ্ঞা িদেল৷
আ� েসইদেৰই উৎপ� হল৷ গধূ িল আ� পূ ৱা
েহাৱাত তৃতীয় িদন ৈহিছল৷
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তাৰ িপছত ঈ�েৰ সূ যর্য্, চ�
আ� অগণন তৰােবাৰ সৃ ি�
কিৰল৷ গধূ িল আ� ৰািতপূ ৱা
েহাৱাত চতুথর্ িদন ৈহিছল৷

9
তাৰ পাছত ঈ�েৰ পুনৰ কথা কেল৷ েতওঁ ৈকিছল, “সকেলা জীৱজ�
… উৎপ� হওক”৷ সকেলা ধৰণৰ জ�, কীট পতংগ আ� সৰীসৃ প
উৎপ� ৈহিছল৷ পৃিথৱী কপাঁই েতালা বৃ হত্ আকাৰৰ হাতী আ� অিত
বয্� উভচৰ �াণীেবাৰ৷ দীঘল িডিঙৰ িজৰাফ আ� গৰিজ ফুৰা বৃ হত্
আকাৰৰ েমকুৰীেবাৰ৷ েসই িদনাখেনই ঈ�েৰ সকেলা ধৰণৰ �াণীেবাৰ
সৃ ি� কিৰিছল৷
গধূ িল আ� পূ ৱা েহাৱাত ষ� িদন ৈহিছল৷
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সামুি�ক জ�েবাৰ আ� মাছ
আ� চৰাইেবাৰ ঈ�ৰৰ িপছৰ
তািলকাখনৰ অ�র্ভূ� আিছল৷
প�ম িদনাখন ঈ�েৰ অিত বৃ হত্
আকাৰৰ আ� অিত ক্ষু�
আকাৰৰ মাছেবাৰ, দীঘল েঠংৰ
অি�চ পিখ আনে�েৰ গীত গান
কৰা চৰাইেবাৰ সৃ ি� কিৰেল৷
পৃিথৱীৰ ভূ িম, সাগৰ আ�
আকাশখনক আনে�েৰ উপেভাগ
কিৰব পৰাৈক ঈ�েৰ জলসমূ হক
পিৰপূ ণর্ কিৰব পৰাৈক িবিভ�
ধৰণৰ মাছ আ� চৰাইেবাৰৰ
সৃ ি� কিৰেল৷ গধূ িল আ� পূ ৱা
েহাৱাত প�ম িদন ৈহিছল৷
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ষ� িদনাখন ঈ�েৰ আ� িকবা এটা কিৰেল … িকবা এটা অিত িবেশষ
কাম৷ মানু হৰ কাৰেণ সকেলা ব� যু গুত ৈহ আিছল৷ পথাৰত খাদয্ ব�
আিছল আ� েতওঁৰ েসৱা কিৰবৈল জীৱ জ�েবাৰ আিছল৷ আ� ঈ�েৰ
কেল “আিম িনজৰ �িতমূ ি�র্ৰ দেৰ আমাৰ সাদৃ শয্েৰ মানু হ িন�র্াণ
কেৰাহক”৷ সকেলা জ�ৰ ওপৰত েতওঁ
অিধকাৰ চলাওক৷ তােত ঈ�েৰ িনজ
�িতমূ ি�র্েৰ মানু হ সৃ ি� কিৰল
ঈ�ৰৰ �িতমূ �র্েৰই তাক
সৃ ি� কিৰেল…
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আ� �ভু ঈ�েৰ কেল “মানু হ অকেল থকা ভাল নহয়; মই তাৰ
িনিমে� তাৰ এক উপযু � সহকাৰী িন�র্াণ কিৰম৷” ঈ�েৰ সকেলােবাৰ
চৰাই আ� বনৰীয়া জ�েবাৰ আদমৰ ওচৰৈল আিনেল৷ আদেম েসই
সকেলােবাৰৰ নাম থেল৷ এেনদেৰ কিৰবৈল
েতওঁ িন�েয় বৰ বুি�মান আিছল৷ িক�
সকেলা চৰাই আ� বনৰীয়া জ�ৰ মাজত
আদমৰ কাৰেণ উপযু � সহকাৰী নািছল৷

ঈ�েৰ আদমক কেল,
“তুিম বাৰীৰ সকেলা
বৃ ক্ষৰ ফল ��ে� খাব
পাৰা৷ িক� ভাল েবয়া
জ্ঞান িদওঁতা বৃ ক্ষৰ ফল
হেল নাখাবা; িকয়েনা িয
িদনা তাক খাবা, েসই
িদনাই তুিম অৱেশয্
মিৰবা৷”
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ঈ�েৰ আদমৰ ওপৰৈল অিত গভীৰ েটাপিন আিনেল৷ েটাপিনত থকা
মানু হজনৰ কামী হাড় এদাল উিলয়াই, ঈ�েৰ আদমৰ কামী হাড়ৰ পৰা
এজনী �ী িন�র্াণ কিৰেল৷ ঈ�েৰ িন�র্ান কৰা �ী গৰাকী আদমৰ বােব
উপযু � সহকাৰী আিছল৷

ছয় িদন ঈ�েৰ সকেলা িন�র্াণ কিৰেল৷ পােছ
ঈ�েৰ স�ম িদনক আশী�র্াদ কিৰেল আ� েসই
িদনেটাক িব�াম িদন কিৰেল৷ ঈ�ৰৰ বাধয্ ৈহ
আদম আ� েতওঁৰ ভাযর্য্া এদন বাৰীত বৰ সু েখেৰ
আিছল৷ ঈ�ৰ েতওঁেলাকৰ �ভু, েতওঁেলাকৰ েযাগান
িদওঁতা আ� েতওঁেলাকৰ ব�ু আিছল৷
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েযিতয়া ঈ�েৰ সকেলা িন�র্াণ কিৰেল
ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত
এই কািহনী েপাৱা যায়

সমা�

আিদপু�ক ১ – ২ অধয্ায়

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ
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বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়,
িযজনাই আমাক িন�র্াণ কিৰেল আ� িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷
ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বু িল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি�
ৈহেছ মৃ তুয্, িক� ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক
পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃ তুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ
িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আ� েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷ তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আ�
েতামাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! েতওঁ এিতয়াই
আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আ� 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 মৃ তুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানু হৰ �প ধাৰণ কিৰেল, আ� এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আ� েমাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আ� 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 আ� �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা!
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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