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কিপ অথবা ছাপাইেত পারবা।



ঈ�র সবিকছু ৈতয়ার করিছলা! ঈ�র 
যখন �থম মানুষ আদমের ৈতয়ার করিছলা, 
তখন তাইন তার বউ হবার লেগ এদন 
বাগােনা থাকতা। তারা ঈ�রর বাধয্ থািকয়া 

পুরাপুির খুিশ আছলা এবং 
একিদন অবিধ তাঁর উপি�িত
উপেভাগ করিছলা ... 



সাপটা হবাের 
িজগাইিছল “ঈ�র িকতা 
আপনাের কইছইনিন েয 
�েতয্ক গাছরটা খাইবায় 
না?” তাইন উত্তর িদছইন “আমরা �িতটা ফলই 
খাইেত পাির িক� একটা,” “আমরা যিদ ঐ ফলটা 
খাই অথবা ছইেত যাই, আমরা মির যাইমু।” 
সাপটা হািসয়া কইল, “তুিম 
মরতায় নায়।” “আপিন’ 
ঈ�েরর মত অইয়া উঠবা।” 
হবা ঐ গাছর ফল চাইিছল। 
তাইন সাপর কথা হনছইন এবং 

ফলটা খাইছইন।



হবা ঈ�রর অবাধয্ হওয়ার পের
তাইন আদমেরও ফল খাইেত 
পিরচািলত করিছলা। আদমর কওয়া
উিচত আিছল, “না! আিম ঈ�রর
বাকয্ অমানয্ করতাম না।”



যখন আদম এবং হবা পাপ 
করিছল, তখন তারা উভেয়ই জানত েয তারা 
উল�। ডুমুর পাতা েসলাই কিরয়া তারা বিহরাবরণ 
িদয়া  িনেজেদরেক ঘুিরয়া রাখিছল এবং ঈ�রর 
উপি�িত তািক িনেজেদরেক লুকাইয়া রাখেতা।



হাই�ার শীেতা ঈ�র বাগােনা আইছলা। তাইন জানতা 
আদম এবং হবা িকতা করিছল। আদম হবাের 
েদাষাইিছল। হবা সাপের েদাষাইিছল। ঈ�র কইলা, 
“সাপটা অিভশ�। হরত্তাই�র জ�র সময়
মিহলারা েবদনা পাইেবা।” “আদম, তুিম পাপ 
করায়, দিুনয়া কাঁটা এবং কাঁটাগাছ িদয়া
অিভশ� অইেলা। তুিম �িতিদনর খািনর 
লািগ কেঠার পির�ম করবায় এবং 

ঘাম ঝরাইবায়।”



ঈ�র আদম এবং হবাের 
সু�র বাগােনার বাইের
রাখিছলা। কারণ তারা পাপ 
করিছল, তারা জীবনদাতা
ঈ�র তািক আলগা 
অই েগিছল!



ঈ�র তারাের দেূর রাখেত �ল� 
তেলায়ার ৈতয়ার করিছলা। ঈ�র 
আদম এবং হবার লািগ চামড়ার 
েকাট ৈতয়ার করিছলা। ঈ�র 
কই তািক চামড়া 
লইয়া আইিছলা?



কাল�েম, আদম এবং হবার একিট পিরবারর জ� অইিছল। 
তারার পয়লা েছেল, কিয়ন, আিছল একজন মালী। েহবল, 
তারার দইু ন�র েছেল, রাখাল িছল। একিদন কিয়ন ঈ�রর 
উপহারর লািগ িকছু শাকসবজী লইয়া আইিছল। ঈ�রর �িত 
তার উপহারর লািগ েহবল তার েভড়ার 

মেধয্ সবেচেয় ভালা েযটা 
লইয়া আইিছল। 

ঈ�র েহবেলর 
উপহােরা খুিশ 

অইিছলা।



ঈ�র কিয়নর উপহােরা স�� হইছইন 
না। কিয়ন খুব গসা করিছল। িক� 
ঈ�র কইছইন, “েতামরা যিদ 
সিঠকভােব কাজ কর তাইেল িকতা
�হণ করতাম নািন?”



কিয়নর গসা কমেলা না। িকছু সময় 
পের মােঠ েহ েহবলের আ�মণ 
করিছল - এবং তাের খুন করিছল!



ঈ�র কিয়নর লেগ মাতছইন। “েতামার ভাই েহবল কই?” 
“আিম জািন না,” কিয়ন িমথয্া কইেছ। “আিম িকতা আমার 
ভাইয়র চিকদার িন?” ঈ�র কিয়নের তার খামার করার 
�মতা কািড়য়া লইলা এবং তাের 
িবচরণকারী িহসােব সাজা িদছলা।



কিয়ন সদা�ভুর সামেন তািক হির েগিছল। তাইন আদম এবং 
হবার একটা েমেয়ের িবয়া করিছল। তারা একিট পিরবার 
বাড়াইিছল। তাড়াতািড়, কিয়নর নািত-নাতনী 
এবং পি�রা তার পাওয়া শহরটা 
পিরপূণর্ কির িদিছল।



ইিতমেধয্, আদম এবং হবার পিরবার �ত 
বৃি� পাইেত লাগেলা। েসই িদনগলােত মানুষ 
আজেকর েচেয়ও অেনক েবিশ িদন বািচয়া 
থাকেতা।



তার েছেল েশেথর জ�র পের হবা কইিছল, 
“ঈ�র আমাের েহবলর পিরবেতর্  েশথের
িদছইন। েশথ একজন ধািমর্ক মানুষ আছলা, 
েযইন ৯১২ বছর বাঁচছইন এবং তার অেনক
হরত্তা আিছল।



এক �জ� অনয্ �জ�ের অনুসরণ কিরয়া দিুনয়াত 
মানুষ আরও েবিশ খারাপ হই েগিছল। হকলর 

েহেস ঈ�র মানুষজািতের �ংস করার িস�া� 
িনছলা এবং সব �াণী এবং পািখ। ঈ�র 
মানুষ ৈতয়ার করার লািগ আফেসাস 
করলা। তেব একজন 

মানুষ

ঈ�রেক স�� 
করিছলা... 



এই মানুষটা আিছল েনাহ। েশেথর বংশধর 
েনাহ ধািমর্ক এবং িনেদর্ াষ আছলা। তাইন ঈ�রর 
লেগ চলতা। তাইন তার িতন েছেলের ঈ�রর 
বাধয্ থাকেত িহকাইছলা। অখন ঈ�র 

েনাহের একটা খুব আজব 
এবং িবেশষ উপােয় 
বয্বহার করার 

পিরক�না 
করিছলা!
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বাইেবল, ঈ�রর বাকয্ তািক একটা গ�,

পাওয়া যায়

আিদপু�ক ৩-৬

“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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