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কিপ অথবা ছাপাইেত পারবা।



েক আমরাের ৈতয়ার করেছ? বাইেবল, ঈ�রর বাকয্ জানায় 
েয মানব জািতর আর� েকমেন অইিছল। বহত আেগ, ঈ�র 
পয়লা মানুষ ৈতয়ার করিছলা এবং তার নাম রাখিছলা আদম। 
ঈ�র ধূলা তািক আদমের ৈতয়ার করিছলা। ঈ�র যখন 

আদমের �াস লওয়ার লািগ জান িদছলা, তখন তাইন 
জীিবত অই েগছলা। তাইন িনেজের এদন 

নােম একটা সু�র বাগােনা 
তুকাইয়া পাইছলা।



ঈ�র আদমের ৈতয়ার করার আেগ একটা চমৎকার িজিনেস 
পিরপূণর্ একটা সু�র দিুনয়া ৈতয়ার করিছলা। ধােপ ধােপ 
পাবর্তয্ �ান এবং খািল জায়গা, সুগ�যু� ফুল এবং ল�া গাছ, 
উ�ল পালকযু� পািখ এবং েমৗমািছর গ�ন, িতিম ও িপি�ল 
শামুক। �কৃতপে�, ঈ�র এইখােন যা িকছু আেছ - সবিকছু 
ৈতয়ার করছইন।



একবাের পয়লা, ঈ�র
সবিকছু ৈতয়ার করার
আেগ, ঈ�র ছাড়া আর 
িকছুই আিছল না। মানুষ 
অথবা জায়গা অথবা 
িজিনস আিছল না। িকছুই 
না। েকান আেলা এবং 
অ�কার আিছল না। 
না উচা এবং না িনচা
আিছল। না গতকাল এবং
না আগামীকাল আিছল। 
একমা� ঈ�র আছলা
যার শরয়াদ আিছল 
না। এরপের ঈ�র 
কাম করছইন!



সবার পয়লা ঈ�র �গর্ এবং 
পৃিথবী ৈতয়ার করছইন।



আর পৃিথবী আিছল 
িনরাকার এবং েবখামা। 
আর গভীরঅ�কার 
আিছল। তখন ঈ�র 
কথা কইছইন। 
“আেলািকত 
েহাউক।”



এবং ঐখােন আেলা অইিছল। ঈ�র আেলাের িদন 
এবং আ�াইরের রাইত নাম িদছইন। এবং 
হাই�া ও িবয়ান আিছল পয়লা িদন।



দইু ন�র িদন, ঈ�র মহাসাগর, সাগর এবং �েদর পািনের 
�েগর্র অধীেনা লইয়া আইছলা। িতন ন�র িদন, ঈ�র 
কইিছলা, “হকনা জিমম �দিশর্ত েহাউক।” এবং ঐটাই 
ঘটিছল।



ঈ�র ঘাস এবং ফুল এবং েঝাপঝাড় এবং গাছের �দিশর্ত 
হওয়ার লািগ হকুম করিছলা। এবং তারা 

�দিশর্ত অইেছ। হাই�া ও িবয়ান 
আিছল িতন ন�র িদন।



তারপের ঈ�র সূযর্, চাঁ� এবং 
এইরকম অেনক তারা ৈতয়ার 
করছইন েয েকউ অতাের গণেতা
পারেতা নায়। হাই�া ও িবয়ান 
আিছল চাইর ন�র িদন।



ঈ�রর তািলকাত সাগরর �াণী 
এবং মাছ এবং পািখ আিছল। 
পাঁচ ন�র িদেনা তাইন সামুি�ক 
বড় মাছ এবং েপানা মাছ,
উটপািখ এবং েছাট হািমং
বাডর্  পািখ ৈতয়ার করিছলা। 
ঈ�র দিুনয়ার  পািনত 
িবিভ� ধরণর মাছ ৈতয়ার 
কিরয়া পিরপূণর্ করছইন এবং 
খািল জায়গা এবং সাগর এবং 
আকাশের উপেভাগ করার লািগ 
িবিভ� ধরণর পািখ ৈতয়ার 
করছইন। হাই�া ও িবয়ান
আিছল পাঁচ ন�র িদন।



এরপের, ঈ�র আবার মাতছইন। তাইন কইছইন, “দিুনয়াত 
িজ�া �াণী পয়দা েহাউক।” িবিভ� ধরনর �াণী এবং 
েপাকামাকড় ও সরীসৃপর অি�� লইয়া আইেছ। এইখােন দিুনয়া 
কাঁপািন হািত্ত এবং বয্� বীবর, চ�ল বা�র এবং আনািড় 
কুিমর িছল। টলমল করা কৃিম এবং চ�ল কাঁঠিবড়ালী, 
িজরাফর দল এবং আওয়াজ িবিশ� িবলাই বাই�া। ঈ�রর 
মাধয্েম সব ধরনর �াণী ৈতয়ার হইিছল।

আর হাই�া ও িবয়ান আিছল ছয় ন�র িদন।



ঈ�র ছয় ন�র িদেনা অনয্ িকছু করিছলা - খুব িবেশষ 
িকছু। আদমর লািগ অখন সবিকছু ��ত আেছ। তার েসবা 
করার লািগ মােঠার ফসল এবং �াণী আিছল। এবং ঈ�র 
কইিছলা, “আদমের আমার িনজর লাখান ৈতয়ার করতাম। 
তাের দিুনয়ার সব িকছুর উপের 
�ভু হওয়ার �মতা িদতাম।” 
ঈ�র তাঁর িনজর লাখানই 
আদমের ৈতয়ার করিছলা; 
ঈ�র তাঁর িনজর 
লাখানই তাের 
ৈতয়ার করিছলা...



ঈ�র আদমর লেগ
মাতিছলা। “বাগান 
তািক যা ই�া কের 
তা খাইেত পােরা। 
তেব ভাল-খারাপ
�ােনর গাছ তািক 
খাইেত িনেষধ 
করিছলা। তুিম যিদ 
ঐ গাছরটা খাও 
তাইেল অবশয্ই মির 
যাইবায়।”



সদা�ভু ঈ�র কইছইন, “মানুষর একলা থাকা ভালা নায়| 
আিম তার লািগ একজন সাহাযয্কারী ৈতয়ার করমু।” ঈ�র 
সব পািখ এবং �াণীের আদমর কােছ লইয়া আইিছলা। আদম 
তারা হকলর নাম রাখিছলা। তাইন িন�য়ই 
এইটা করেত খুব চালািক করিছলা। তেব 
সব পািখ এবং �াণীর মেধয্ আদমর 
লািগ উপযু� স�ী আিছল না।



ঈ�র আদমের গভীর, গভীর ঘুমর মেধয্ আনিছলা। ঘুম� 
আদমর পাঁজর তািক একটা পাঁজর হরাইয়া ঈ�র আদমর 
ঔ পাঁজর তািক মিহলা গঠন করিছলা। 
ঈ�রর ৈতয়ার করা মিহলা 
আদমর পে� স�ী হওয়ার 
লািগ সিঠক িছল।



ঈ�র ছয় িদনর মেধয্ সবিকছু ৈতয়ার করিছলা। 
তারপের ঈ�র সাত ন�র িদনের আশীবর্াদ 
করিছলা এবং এইটাের িব�ামর িদন করিছলা। 
এদন বাগােনা, আদম এবং হবা তাঁর বউ 
ঈ�রর বাধয্ হইয়া পুরাপুির সুখ পাইিছলা। 
ঈ�র তারার পালনকতর্ া, 
দাতা ও ব�ু আছলা।



যখন ঈ�র সবতা বানাইছইন

বাইেবল, ঈ�রর বাকয্ তািক একটা গ�,

পাওয়া যায়

আিদপু�ক ১-২

“আপনার বাণীর শ� আেলা েদয়।”
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০



েশষ অইল



বাইেবলর এই গ�টা আমরাের িব�য়কর 
ঈ�র স�েকর্  কইেছ এবং েক তাঁের জানেত চায়।

ঈ�র জােনাইন েয আমরা খারাপ কাজ করিছ, যাের তাইন পাপ কইছইন। 
পােপর সাজা অইেছ মতুৃয্, িক� ঈ�র আপনাের অত ভালাফাইন েয তাইন 

তাঁর একমা� েছেল, যীশের �ুেশা িদয়া মারার লািগ এবং আপনার পাপর সাজা 
েভাগ করার লািগ পাঠাইছলা। এরপের যীশ পুনরিত্থত অইয়া �েগর্ িফিরয়া 
েগছইন! আপিন যিদ যীশর �িত িব�াস রাখইন এবং তাঁনের আপনার পাপর 

�মা করার লািগ কইন, তাইন করবা! তাইন অখন আইয়া আপনার 
মইেধয্ থাকবা এবং আপিন তাঁর লেগ হারাজীবন বাঁিচয়া থাকবা।

আপিন যিদ সতয্ের িব�াস করইন তাইেল ঈ�রর কােছ ওটা কউ�া:
ি�য় যীশ, আিম িব�াস কির েয আপিন ঈ�র, এবং আমার পাপর লািগ 
মরেত একজন মানষু অইিছলা এবং এখন আপিন আবারও বাঁিচয়া আছইন।
দয়া কিরয়া আমার জীবেনা আউ�া এবং আমার পাপ �মা কির েদইন, 
যােত অখনই আিম নয়া জীবন পাই এবং একিদন িচরকাল আপনার লেগ 

থাকম।ু আমাের আপনার আনগুতয্ অইেত এবং আপনার হরত্তার 
লাখান জীবনযাপন করেত আমাের সাহাযয্ করইন। আেমন।

�িতিদন বাইেবল পড়ইন এবং ঈ�রর লেগ মাতইন! েযাহন ৩:১৬
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