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এদিন ৰাতি ঈশ্বৰে অব্ৰাহামক 
এক অদ্ভুত আদেশ দিছিল । 

অব্ৰাহামে তেওঁৰ পুত্ৰ 
ইচহাকক ঈশ্বৰক 
ভালপোৱাত কৈ বেছি
ভালপাইছিল নেকি সেয়া 
চোৱাটো এক পৰীক্ষা

আছিল ।



তোমাৰ পুত্ৰ ইচহাকক লৈ যাওঁক আৰু 
তাক পোৰা নৈবেদ্য হিচাপে আগবঢ়াওক," 
ঈশ্বৰে আদেশ দিছিল ।আইজাকক 
আগবঢ়াব নেকি ?  তেওঁৰ 
পুত্ৰক বলি দিয়ক ?  
সেইটো অব্ৰাহামৰ বাবে 
কঠিন আছিল । তেওঁ তেওঁৰ 
পুত্ৰক বহুত ভাল পাইছিল ।



কিন্তু অব্ৰাহামে বুজি নোপোৱাৰ পিছতো 
ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিবলৈ শিকিছিল । 
ৰাতিপুৱা তেওঁ ইস্হাক আৰু দুজন
সেৱকৰ সৈতে বলিদানৰ পাহাৰলৈ 
যাত্ৰা কৰিছিল ।



যোৱাৰ আগতে অব্ৰাহামে 
কাঠৰ টুকুৰা বিভাজন কৰি 
পোৰা নৈবেদ্যৰ বাবে জুই 
লগাইছিল । অব্ৰাহামে
ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন 
কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।



তিনি দিন পিছত তেওঁলোকে
পৰ্বতৰ ওচৰ চাপিছিল ।  " ইয়াতে 

থাকক," অব্ৰাহামে তেওঁৰ সেৱক সকলক 
কৈছিল ।  "আমি গৈ উপাসনা কৰিম,
আৰু আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ 
ঘূৰি আহিম ।"  আইজাকে 

কাঠটো কঢ়িয়াই 
লৈ গৈছিল; অব্ৰাহামে 
জুই আৰু এটা চুৰি লৈ

গৈছিল ।



" পোৰা নৈবেদ্যৰ বাবে ভেড়াটো 
ক'ত আছে ?" আইজাকে সুধিলে । 
এই সম্পৰ্কে অব্ৰাহামে এইদৰে 
কৈছিল: "ঈশ্বৰে নিজকে এটা
মেকুৰী প্ৰদান কৰিব ।"



দুয়ো ঈশ্বৰে বাছনি কৰা
সঠিক স্থানলৈ আহিছিল । তাত 
অব্ৰাহামে এটা বেদী নিৰ্মাণ 
কৰিছিল আৰু ঈশ্বৰৰ আগত 
বলিদান জ্বলাই দিবলৈ কাঠৰ 
ব্যৱস্থা কৰিছিল ।



অব্ৰাহামে বহুতো বেদী 
নিৰ্মাণ কৰিছিল । নিশ্চিত 
ভাৱে এইটো নিৰ্মাণ
কৰাটো এতিয়ালৈকে
আটাইতকৈ কঠিন আছিল ।



অব্ৰাহামে ইচহাকক বান্ধি বেদীত 
ৰাখিছিল । অব্ৰাহামে সঁচাকৈয়ে ঈশ্বৰৰ 
আজ্ঞা পালন কৰি তেওঁৰ একমাত্ৰ 
পুত্ৰ ইচহাকক বলিদান কৰিব নেকি ?



হয় ! অব্ৰাহামে ওপৰলৈ 
উঠাৰ লগে লগে চুৰিৰ 
ফলকটো জিলিকি উঠিল 
।তেওঁৰ হৃদয় হয়তো ভাঙি 
পৰিছিল, কিন্তু 
অব্ৰাহামে জানিছিল যে 
তেওঁ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা
পালন কৰিব লাগিব ।



"বন্ধকৰক!" 
প্ৰভুৰ দূতে 

চিঞৰি উঠিল ।  
"এতিয়া মই জানো 
তুমি ঈশ্বৰক ভয় 

কৰা । আপুনি 
আপোনাৰ পুত্ৰ, 

আপোনাৰ 
একমাত্ৰ 
পুত্ৰক মোৰ
পৰা ধৰি ৰখা

নাই ।" 



জোপোহাৰ মাজত এটা ৰাম দেখি
অব্ৰাহামে আইজাকক খুলি দিছিল আৰু 
তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাম বলি দিছিল । হয়তো 

ইস্হাকে ভাবিছিল, "মোৰ
দেউতাই কোৱাৰ দৰে ঈশ্বৰে 
ওভতাই যোগান ধৰা লেহেম ।"



পিতৃ-পুত্ৰই উপাসনা কৰাৰ সময়ত প্ৰভুৰ দূতে অব্ৰাহামৰ 
সৈতে কথা পাতিছিল ।  "আপোনাৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি 
আজ্ঞা পালন কৰাৰ বাবে সকলো ৰাষ্ট্ৰই আশীৰ্ব্বাদপ্ৰাপ্ত 

কৰিব ।"  কোনোবা দিনা যীচুৰ জন্ম 
অব্ৰাহামৰ বংশধৰ সকলৰ দ্বাৰা হ'ব ।



অব্ৰাহাম আৰু আইজাক ঘৰলৈ উভতি আহিল ।কিছু সময়ৰ 
পিছত, দুখ আহিল । চাৰাহৰ মৃত্যু হৈছিল । অব্ৰাহামে 
তেওঁৰ পত্নীক হেৰুৱাইছিল আৰু আইজাকে তেওঁৰ মাকক 

হেৰুৱাইছিল ।



অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পিছত 
অব্ৰাহামে তেওঁৰ মুখ্য 
সেৱকক আইজাকৰ বাবে পত্নী 
বিচাৰি পঠিয়াইছিল । সেৱকজনে তেওঁলোকৰ 
পুৰণি স্বদেশলৈ গৈ অব্ৰাহামৰ আত্মীয় সকলৰ 

মাজত এগৰাকী পত্নী বিচাৰি 
গৈছিল ।



সেৱকে ঈশ্বৰক এটা চিহ্ন বিচাৰিলে ।  " যি ছোৱালীয়ে মোৰ 
উটৰ বাবে পানী আগবঢ়ায়, তেওঁক আইজাকৰ বাবে সঠিক হওঁক ।"  
লগে লগে ৰিবেকাই তেওঁলোকক পানী দিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিলে । 
তাই অব্ৰাহামৰ এগৰাকী আত্মীয় আছিল । সেৱকে জানিছিল যে 
ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনাৰ উত্তৰ দিছিল ।



ৰিবেকাই ইস্হাকক বিয়া কৰাবলৈ পৰিয়াল 
এৰিছিল । মাকৰ মৃত্যুৰ পিছত তাই তাক 
সান্ত্বনা দিছিল । আইজাকে তাইক কেনেকৈ 
ভাল পাইছিল !



“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

আিদপসু্তক ২২ - ২৪



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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