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ঈ�েৰ সকেলা িন�র্াণ কিৰেল! েযিতয়া ঈ�েৰ 
�থম মানুহ আদমক িন�র্াণ কিৰিছল, েতওঁ 
েতওঁৰ ভাযর্য্া হৱাৰ লগত এদন বাৰীত িনবাস 
কিৰিছল৷ ঈ�ৰৰ বাধয্ ৈহ েতওঁৰ সাি�ধয্ত 
েতওঁেলাক অিত সুখী আিছল, িক� এিদন …



সপর্ই নাৰীক কেল “বাৰীৰ
েকােনা গছৰ ফল েতামােলােক 
নাখাবা বুিল ঈ�েৰ বা�িৱেক 
কেল েন? “তাই উ�ৰ িদেল, 

“এটা ফলৰ বােদ আিম বাৰীৰ সকেলােবাৰ ফল 
খাব পােৰা৷” “আিম যিদ েসই ফল খাওঁ বা �শর্ 
কেৰা, আিম মিৰম৷” েটঙৰালীেৰ সপর্ই কেল

“দৰাচলেত েতামােলােক নমৰা৷”
“েতামােলােক ঈ�ৰৰ িনিচনা 

হ’বা৷” হৱাৰ েসই গছ েজাপাৰ 
ফলৰ �েয়াজন হ’ল৷ তাই সপর্ৰ কথা
শুিনেল আ� েসই 

ফল খােল৷



ঈ�ৰৰ অবাধয্ েহাৱা িপছত তাই আদমেকা 
েসই ফল খাবৈল িদেয়৷ আদেম কব 
লািগিছল, “নাই নহয়! মই ঈ�ৰৰ বাকয্ৰ 
অবাধয্ নহঁও!”



েযিতয়া আদম আ� হৱাই পাপ কিৰেল, েতিতয়া েতওঁেলাক 
দুেয়া জািনেল েয েতওঁেলাক উলংগ৷ িডম� পােতেৰ কিপং 
িসয়াই েতওঁেলােক িনজেক ঢািকেল, আ� ঈ�ৰৰ উপি�িতৰ 
পৰা সািৰবৈল বাৰীৰ েজােপাহাৰ মাজত লুকােল ৈগ৷



িদনৰ জুৰ পৰা সময়ত ঈ�ৰ বাৰীৈল
আিহল৷ আদম আ� হৱাই িক কিৰেল 
তাক েতওঁ জািনিছল৷ আদেম হৱাক েদাষ 
িদেল৷ হৱাই সপর্ক েদাষ িদেল ঈ�েৰ 
কেল, “সপর্ক অিভশাপ িদয়া হ’ল৷ স�ান 
জ�ৰ সময়ত নাৰীৰ �সৱ েবদনা হ’ব৷” 
“আদম, তুিম পাপ কৰা কাৰেণ, কাঁইট 
আ� কাঁইটীয়া বেনেৰ ভূিম অিভশ� হ’ল৷ 
েতামাৰ ৈদিনক আহাৰৰ কাৰেণ 
তুিম ক� কিৰ ঘাম েবাৱাবা৷”



েসই সু�ৰ বাৰীখনৰ পৰা ঈ�েৰ আদম
আ� হৱাক 

বািহৰ কিৰ িদেল৷ 
েতওঁেলােক পাপ কৰা কাৰেণ, 

জীৱন িদওঁতা ঈ�ৰৰ পৰা েতওঁেলাকক পৃথক কৰা 
ৈহিছল৷ েতঁওেলাকক বািহৰত ৰািখবৰ কাৰেণ 
ঈ�েৰ জল�ময় তেৰাৱাল িন�র্াণ কিৰেল৷ 
আদম আ� হৱাৰ কাৰেণ ঈ�েৰ 
ছালৰ ব� কিৰ িদেল৷ 
ঈ�েৰ ছালেবাৰ 
কৰ পৰা পাইিছল?



কাল�ম, আদম আ� হৱাৰ এিট পিৰয়ালৰ জ� ৈহিছল েতওঁেলাকৰ 
�থম স�ান, কিয়ন, েখিতয়ক আিছল৷ েতওঁেলাকৰ ি�তীয় স�ান, 
েহৱল, েমৰৰখীয়া আিছল৷ এিদনাখন কিয়েন ঈ�ৰৈল উপহাৰ ��েপ 
িকছুমান শাক-পাচিল আিনিছল৷ েহৱেলও ঈ�ৰৈল উপহাৰ ��েপ 

েতওঁৰ পহুৰজাকৰ পৰা অিত উ�ম 
পহুেবাৰ আিনিছল৷ 
েহবলৰ উপহাৰত 

ঈ�ৰ স�� 
ৈহিছল৷



কিয়নৰ উপহাৰেবাৰত ঈ�ৰ স�� েহাৱা 
নািছল৷ কিয়ন বৰ ে�ািধত ৈহিছল৷ িক� 
ঈ�েৰ কেল “তুিম ভাল কিৰেল জােনা, 
েতামাক �হণ কৰা নহব? 



কিয়নৰ ে�াধ আতঁিৰ েযাৱা নািছল৷
িকছুসময় িপছত পথাৰত েতওঁ েহবলক 
আ�মণ কিৰ – েতওঁক বধ কিৰেল৷



ঈ�েৰ কিয়নক কেল, “েতামাৰ ভােয়ৰা 
েহবল কত আেছ? কিয়েন িমছা মািতেল, 
“মই িকবা েমাৰ ভাইৰ ৰখীয়া েন? ঈ�েৰ 
কিয়নৰ েখিত কিৰব পাৰা গুণ কািঢ় ৈল
েতওঁক পলৰীয়া আ� থানিথত েনােহাৱা 
কিৰ শাি� িদিছল৷



কিয়েন �ভুৰ স�ুখৰ পৰা আঁতিৰ ওলাই ৈগিছল৷ আদম আ� হৱাৰ 
এগৰাকী কনয্া স�ানৰ লগত েতওঁৰ িববাহ ৈহিছল৷ েতওঁেলাকৰ এিট 
পিৰয়াল ৈহিছল৷ অিত েসানকােল কিয়েন আিব�াৰ 
কৰা চহৰখন েতওঁৰ নািত-নািতনী আ� আজু 
নািত-নািতনীেৰ ভিৰ পিৰল৷



সময়ত, আদম আ� হৱাৰ পিৰয়ােলা বৃি� 
পাবৈল ধিৰেল৷ েসই সময়ত, আিজৰ তুলনাত 
মানুহিবলাক বহু বহু বছৰৈল জীয়াই আিছল৷



েযিতয়া তাইৰ পু� েচথৰ জ� ৈহিছল, েতিতয়া হৱাই 
কেল, “ঈ�েৰ েহবলৰ সলিন েমাক আ� এিট স�ান 
িদেল৷” েচথ এগৰাকী ঈ�ৰ ভয়কাৰী েলাক আিছল 
িযজেন ৯১২ বছৰ জীয়াই আিছল আ� েতওঁৰ বহুেতা 
স�ান আিছল৷ 



এটা যুগৰ পৰা আনেটা যুগৈল পৃিথৱীৰ েলাকসকল �মা�েয় 
দু�তােৰ পিৰপূণর্ ৈহ ৈগিছল৷ অৱেশষত পৃিথৱী িবন� 

কিৰবৈল ঈ�েৰ িস�া� ৈলিছল সকেলা পশু আ�
চৰাই৷ মানুহ িন�র্াণ কৰা কাৰেণ ঈ�েৰ েবজাৰ 
পাইিছল৷ িক� এজন মানুেহ ঈ�ৰক 
স�� কিৰিছল …



এই মানুহজন েনাহ আিছল৷ েচথৰ বংশধৰ, েনাহ ধাি�র্ক আ� 
িস� েলাক আিছল৷ েতওঁ ঈ�ৰৰ লগত চলাচল কিৰিছল৷ িনজৰ 

িতিনজন পু�েকা ঈ�ৰৰ বাধয্ হবৈল েতওঁ িশক্ষা
িদিছল৷ ঈ�েৰ েনাহক বৰ আচিৰত আ�

িবেশষ ধৰেণ বয্ৱহাৰ কিৰবৈল 
পিৰক�না ৈলিছল!



মানুহৰ দুখৰ আৰ�

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

আিদপু�ক ৩ – ৬ অধয্ায়

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ
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বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্াণ কিৰেল আ� ি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 আ� েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷ তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আ� 
েতামাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! েতওঁ এিতয়াই 

আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আ� 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 �প ধাৰণ কিৰেল, আ� এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷ 
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আ� েমাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আ� 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 আ� �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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