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কায় হামারলাক সৃজন কিরল? বাইেবেলাত ভগবােনর কতািগলা 
হামারলায় কইেচ েকং কিরয়া মানিশ জািতর গিত হইল্। 
সগােরা আেগাত আদেমাক সৃজন কিরল। ভগবান েযলা উয়ার 

মধয্ত িজউ িদল েসলা উয়ায় বত্তায় িছেলক। উয়ায় 
িনেজেক এেদন বাগানত েদিখল।



আদেমাক সৃজন কিরর আেগাত উয়ায় এই ঢক দিুনয়াটা 
বােনয়া ভিতর্  কিরেছ দারণ িজিনস িদয়া। ধােপ ধােপ ভগবান 
বানাইেছ পহাড় জাগা, ব� ঘােসর জাগা, ভােলা গে�র ফুল্,
এবং বড় বড় গাছ, �্ল্-�্ল করা পাখনাওয়ালা পািখ এবং 
গন্-গন কিরয়া গান করা েমামািছ, জেলাত েখলা করা িতিম 
মাছ এবং িপিছলা শামকু। 

এতিগলা ঘ্টনার মধয্েত 
ভগবান তামানলায় 
সৃজন কিরেছ।



সৃজেনর সমায়, েসাগলায় সৃজেনর 
আেগােত ঐিটেকানা ভগবান ছাড়া 
আর কােঙায় িছেলক না। না 
মানিস অথবা না জায়্গাখান
অথবা েকােনা িজিনস পািত 
িছেলক না। েকােনা আেলা 
অথবা আ�ার িছেলক 
না। ঊ�া এবং খাল 
িছেলক না। গতকাল 
বা আগািম কােলা িচেলক 
না। খািল ভগবান িছেলক। 
উয়ায় উয়ার েকােনা আর� 
িচেলক না। ইয়ার পাছত 
ভগবান েসৗগলায় কিরেছন।



পথেম ভগবান �গর্
ও দিুনয়াটা বানােছ।



দিুনয়াটা িছেলক িনরাকার 
ও ব� ফাঁকা। আ�ার 
মারা�ক িছল। 
ইয়ায় ভগবান 
কতা কবার 
ধিরল্,
“আেলা 
েহাক”। 



ওেঠেকানা ফঠফঠা হইেলক। এই ফঠফঠার নাম রািখল িদন 
আর আ�ােরর নাম রািখল রািত। স�য্া আর সকােলার 

মধয্ত হইল পথ্ম িদন।



২-রা িদেনাত ভগবান সম�ু থািকয়া জল আিনেলক। েদওয়াক 
িনচাত সম�ু আর �দ বানাইল। ৩-রা িদেনাত ভগবান 
কইেলক, “শকান ঘােসর জাগা হউক আর ঐটা হইেলক”।



ভগবান আেদশ কিরল ঘাসক্, ফুলক্, নানান নাখান ঔষেদর 
গাছ্ক উিটবার আর সব হইল। স�য্া আর 

সকােলার মধয্ত হইল 
তৃতীয় িদন।



ইয়ার পাছ্ত ভগবান সুযর্ ও চাঁদ 
সৃজন কিরেলক আর অেনক িগলা 
তারা সৃজন কিরল যা কাহােরা
পে� গনা মশুিকল। আর আ�ার 
ও সকাল হইেল ৪-টা িদন 
হইেলক।



তার পাছ্ত ভগবান অথবা 
ঈ�েরর সম�ু���র নানান নাখান জ� 
জােনায়ার্, মাছ আর পখী িগলাক
সৃজন কিরেলক। ৫-ম িদেনাত 
ভগবান িডিফলা সুর ওয়ালা মাছ
আর বা�া-বা�া এেম নাখান মাছ,
িডিগলা েঠংওয়ালা উট পািখ আর 
সু�র গান করার পায় এই নাখান 
েছাট্-েছাট পখীিগলা সৃজন কিরেলক।
ভগবান নানান নাখান মােছ সম�ু 
ভিতর্  কিরর নািগল আর নানান 
নাখান পখী সৃজন কিরেলক-েযইলা
শারা আকাশ আর বাতাস আনে�ােত 
ভােসয়া িদেলক। আর আ�ার ও
শকাল হেল ৫-ম িদন হইেলক।



ইয়ার পাছত ঈ�র আরও কিহেলক, “মািট খানত নানান 
জােতর জ�ূ জােনায়ার অথবা িনেজর িনেজর জােতর েগরােমর 
জ�ূ, সিরসৃপ ও জংগেলর জ�ূ সৃজন করক-তােত ঐ নাখান 
হইেলক। ইয়ােত মািট কাপায় এই নাখান হািত আর ভা�কু 
আিছেলক। দশু্ঠু বাে�ার ও িনদয়া কুমীর্, বাকােনা েপাকা 
মাকর আর কাঠিবড়ালীর নাখান জ�ূ, িডিগলা গলার িজরাফ 
ও ভাল িবড়ােলর বা�া। এ িদেনাত ভগবান নানান নাখান 
জ�ূ সৃজন কিরেলক।

স�য্া ও সকাল হেল ৬-িট িদন হইেলক।



৬-শ্ঠ িদেনাত ঈ�র িবেশষ িকছু সৃজন কিরেলক। এলা 
মানিসর জনয্ তামান িগলা সৃজন কিরেলক। দিুনয়াত আনকলা 
খাবার ও জ�ূ জােনায়ার সৃজন কিরেলক। আর ভগবান 
কইেলক, “হামরা হামাের নাখান কির মানিষ বানাই-যােত 

উমরুালা দিুনয়া টাক বেশ রািখর 
পায়।” এজেনা ভগবান িনেজর 

নাখান কির মানিষ সৃজন 
কিরেলক। ঈ�েরর িনেজর 
নাখান কিরয়া আদমক 

সৃজন কিরেলক।



ভগবান আদেমর 
সােথাত কতা 
কিহেলক।এ 
বাগানটার েতামরা
েযইলা ই�া তামান 
গােছর ফল খাও 
িক�ূক ভােলা মে�র 
েয গাছটা আেছ 
তার ফলটা খান 
না। যিদ েতামরালা 
ঐ গাছটার ফল 
খান তাহেল মিরয়া 
যােবা।



আর ঈ�র কইেলক, মানিসর একলা থাকা ভাল নাই। মইু 
উয়ায় এক জন সি�নী বানাইম। ভগবান তামান পিখ ও জ�ূ 

জােনায়ােরাক আদেমর আেগাত আিনেলক। আদম 
উয়ার সউগলাের নাম রািখেলক। উয়ায় 
খুবই চালাক আিছল তাই তামান জ�ূ 

জােনায়ােরার নাম রািখর পাইেচ। িক�ূক 
তামান জ�ূ জােনায়ার আর পখীেদর 

মধয্ত কাহােকও আদেমর মেতান 
সািথ পাইেলক না।



ঈ�র আদেমাক দারন িনে�াত 
েপঠােলক। িনে�ােত আদেমর 

একখান বেুকর বাতা িদয়া হবা 
নােম একজন �ী মানিষ

বানাইল। ঐ েবিট ছাওয়াক
আদেমর জীবেনর সি�নী
কিরয়া সৃজন করেলক।



ভগবান তামানলায় সৃজন কিরেলক ৬শ্ঠ িদেনাত। 
ইয়ায় পাছ্ত ঈ�র ৭-তম িদনটাক আশবূর্াদ 
কিরেলক আর িব�ামবার িহশােব বানাইল।
ভগবােনর বাধয্ ছাওয়ার মতম আদম 
ও হবা েবশ শাি�েত আিছেলক। ঈ�র 
হইেলক উযারলার েদওয়াইয়া 
আর ব�ু। 



ভগবান েসলা তামানিগলা বানাইেলক

ভগবােনার গ�িগলা হামরা বাইেবেলাত িদিখবার পাই

আিদপু�ক ১-২

“ভগবােনার কতা েজয্াতী আেন।” 
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০



সমা�



এই বাইেবেলর গ�খান হামারলাক কইেচ েয হামার আ�যর্জনক ঈ�র 
হামাক সৃজন কিরেচ আর উয়ায় চাই েয হামারলা উয়াক েজয্েনা জািন।

ভগবান জােন েয হামরা সব সমায় খারাপ কাজ কির আর উয়ায 
ইয়াক পাপ কইেচ। পােপর শাি� মরন, িক�ূক উয়ায় হামারলাই এমন 

ভালবািসেলক েয উয়ার একমা� েবটাক- (যীশক) এই দিুনয়াত েপেঠয়া 
িদেচ েযন উয়ায় হামার আর যাই েতার পােপর বােদ �ুশত মিরেলক। 
িক�ূক যীশ ূআবার িজিবত হইেলক আর �গর্ত্, তার আসল বািড়ত চিল 
েগেলক। যিদ তুই যীশকূ িব�াস কিরস আর পােপর �মা চাইস তাহেল 
উয়ায় েশটা েতাক িদেব। উয়ায় এলা আিসেব আর েতারেঠ থািকেব

আর তুইও উয়ার নগদ িচরকাল থািকর পােবা।

যিদ তুই িব�াস কিরস এইটা সতয্, তাহেল ঈ�রক তুই ক।

ি�য় যীশ,ূ মইু িব�াশ কর েয তুই ভগবান আর মানিষ রপ ধিরয়া েমার 
পােপর বােদ মিরল আর এলা তুই আরও িফিরয়া আিসিছত। দয়া কিরয়া েমার 
জীবেনাত আিসয়া েমার পাপ �মা কেরা যােত মইু নতুন িজবন পাই, আর এক 
িদন েতারেঠ জাবার পাির িচরকােলর জনয্। মক সাহা�য্ কর যােদ মইু েতার 

বাধয্ হয় আর েতার েবটা িহসােব বািচবার পাও। আেমন।

�্িতিদন বাইেবল পর আর উয়াক সেথ কতা কও! েযাহন ৩:১৬
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