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বানপানীৰ বহুদিনৰ পিছত 
পৃথিৱীৰ মানুহে এটা
পৰিকল্পনা কৰিছিল ।



তেওঁলোকে এইদৰে কৈছিল: "আমি 
স্বৰ্গলৈকে এটা টাৱাৰৰ সৈতে এখন 
মহান চহৰ নিৰ্মাণ কৰিম ।"  "আহক 
সদায় একেলগে থাকোঁ ।"  সকলোৱে 
একে ভাষাৰে কথা পাতিছিল ।



ঈশ্বৰে বিচাৰিছিল যে মানুহে তেওঁ নিৰ্মাণ 
কৰা গোটেই পৃথিৱীত বাস কৰক ।গতিকে 
তেওঁ কিবা বিশেষ কাম কৰিছিল । হঠাতে, 
মানুহৰ দলবোৰে বেলেগ ধৰণে কথা পাতিলে 

।ঈশ্বৰে তেওঁলোকক
নতুন ভাষা দিছিল ।



যিসকলে একেভাষাৰে কথা পাতিছিল তেওঁলোক একেলগে আঁতৰি 
গৈছিল ।সম্ভৱতঃ মানুহে বুজিব নোৱাৰা আনক ভয় কৰিছিল 
।এনেদৰে ঈশ্বৰে মানুহক বিভিন্ন দেশ ভৰ্তি কৰিবলৈ বাধ্য 
কৰিছিল ।তেওঁলোকে এৰি যোৱা চহৰখনক 

বেবেল বুলি 
কোৱা হৈছিল, যাৰ 

অৰ্থ হৈছে 
বিভ্ৰান্তি ।



বহু বছৰ পিছত, 
আপোনাৰ চালদি নামৰ 
ঠাইত ঈশ্বৰে অব্ৰাম 
নামৰ এজন ব্যক্তিৰ 
সৈতে কথা পাতিছিল । 
ঈশ্বৰে আদেশ দি 
কৈছিল: " এই ভূমি এৰি 
যাওক ।"  " মই 
তোমাক দেখুৱাম সেই 
দেশলৈ যাওক ।"



অব্ৰামে আজ্ঞা পালন কৰিলে ।ঈশ্বৰে তেওঁক 
কনানলৈ লৈ গৈছিল ।তেওঁৰ পত্নী ছাৰাই আৰু 
ভতিজা লোট তেওঁৰ সৈতে গৈছিল ।



কনানত অব্ৰাম আৰু লোট দুয়ো ধনী 
হৈছিল । তেওঁলোকৰ ওচৰত গৰুৰ ডাঙৰ 
জাক আছিল । ইমানবোৰ জন্তুৰ বাবে 
পৰ্যাপ্ত চৰণ ভূমি নাছিল ।



লটৰ গৰ খেদাসকলে অব্ৰামৰ পশুপালকৰ 
সৈতে কাজিয়া কৰিছিল ।  "কোনো
সমস্যা নহওঁক," অব্ৰামে কৈছিল ।  
"আমি পৃথক হ'ম ।লট, আপুনি বিচৰা
ভূমিৰ প্ৰথম পচন্দ লওঁক ।"



লটে চহৰ আৰু গাওঁৰ সৈতে বিন্দুযুক্ত 
এটা ডাঙৰ ঘাঁহনি যুক্ত সমভূমি বাছনি 
কৰিছিল । ভাল লাগিছিল । কিন্তু
চহৰবোৰ বহুত দুষ্ট ঠাই আছিল ।



লট যোৱাৰ পিছত ঈশ্বৰে অব্ৰামৰ 
সৈতে পুনৰ কথা পাতিলে ।  " মই 
আপোনাক আৰু আপোনাৰ সন্তান 
ককনানৰ সকলো ভূমি চিৰদিনৰ বাবে 
দিওঁ ।"  অব্ৰাম আৰু চৰাইৰ কোনো

সন্তান নাছিল । 

ঈশ্বৰে কেনেকৈ 
তেওঁৰ মহান 
প্ৰতিজ্ঞা 
পালন কৰিব 
পাৰিলে ?



ঈশ্বৰৰ পৰা তিনিজন লোক অব্ৰাম আৰু 
চৰাই লৈ আহিছিল । "আপোনাৰ সোনকালেই এটা সন্তান হ'ব," 
তেওঁলোকে কৈছিল । ছাৰাই হাঁহিলে ।তাই ঈশ্বৰৰ বাৰ্ত্তাক 
বিশ্বাস কৰা নাছিল ।তাইৰ বয়স নব্বৈ বছৰ আছিল 



।ঈশ্বৰে অব্ৰামক কৈছিল যে তেওঁক 
এতিয়া অব্ৰাহাম {"বহুতৰ পিতৃ"}বুলি কোৱা 
হ'ব আৰু ছাৰাই হ'ব চাৰাহ {"ৰাজকুমাৰী"}"।



ঈশ্বৰে অব্ৰাহামক এইদৰেও 
কৈছিল যে তেওঁ দুষ্ট চহৰ 
চদোম আৰু গোমৰাহ ধ্বংস 
কৰিব ।অব্ৰাহামৰ ভতিজা
লোটে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে 
চদোমত বাস কৰিছিল ।



লটে ঈশ্বৰৰ সতৰ্ক 
বাণীক বিশ্বাস কৰিছিল, 
কিন্তু তেওঁৰ ছোৱালীৰ 
স্বামীয়ে চদোম এৰিবলৈ 
অস্বীকাৰ কৰিছিল ।
কিমান দুখ জনক!  
তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ 
বাক্যক বিশ্বাস 
কৰা নাছিল ।



কেৱল লট আৰু তেওঁৰ দুগৰাকী 
কন্যাই সুৰক্ষিত স্থানত স্থান 
লাভ কৰিছিল । দুষ্ট চহৰবোৰত 
জুই আৰু গন্ধক পৰিছিল ।



দুখৰ বিষয় যে লোটৰ পত্নীয়ে 
ঈশ্বৰৰ সতৰ্ক বাণী অমান্য কৰি 
দৌৰি যাওঁতে পিছলৈ ঘূৰি চালে । 
তাই নিমখৰ স্তম্ভ লৈ 
পৰিৱৰ্তিত হ'ল ।



প্ৰভুয়ে অব্ৰাহাম 
আৰু ছাৰাহক দিয়া
প্ৰতিশ্ৰুতি পালন 
কৰিছিল । ঈশ্বৰে
কোৱাৰ দৰে 
তেওঁলোকৰ বৃদ্ধ 
বয়সত এটা সন্তান 
আছিল । যেতিয়া
ইস্হাকৰ জন্ম 
হৈছিল তেতিয়া
তেওঁলোকে কেনেকৈ 
আনন্দিত হৈছিল!



সম্ভৱতঃ অব্ৰাহামে 
ঈশ্বৰে তেওঁক আৰু
তেওঁৰ সন্তানক 
চিৰকালৰ বাবে কনানৰ 
দেশ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ 
বিষয়েও ভাবিছিল ।



ঈশ্বৰেও সেই 
প্ৰতিজ্ঞা পালন 
কৰিব ।ঈশ্বৰে 
সদায়ে তেওঁৰ 
প্ৰতিশ্ৰুতি 
পালন কৰে ।



ঈশব্েৰ অবৰ্াহামক িদয়া পৰ্িতশৰ্ুিত

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

আিদপসু্তক ১১ - ২১

“ে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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