
যখন ঈশ্বর সবকিছু 
তৈরি করেছেন

শিশুদের জন্য বাইবেল
উপহার



লিখেছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

অভিযোজিত: Bob Davies; Tammy S.

অনুবাদিত: www.Christian-translation.com

দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে, 

যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।



আমাদের কে বানিয়েছে? বাইবেল, ঈশ্বরের বাক্য, 
মানব জাতি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা বলে। অনেক 
আগে, ঈশ্বর প্রথম মানুষ তৈরি করেছিলেন এবং 

তার নাম রেখেছিলেন আদম।



ঈশ্বর আদমকে পৃথিবীর ধূলিকণা থেকে তৈরি 
করেছিলেন। ঈশ্বর যখন আদমের মধ্যে প্রাণ 

ফুঁকে দিলেন, তখন তিনি জীবিত হলেন। তিনি 
নিজেকে ইডেন নামের একটি সুন্দর বাগানে 

খঁুজে পেলেন।



ঈশ্বর আদমকে তৈরি করার আগে, তিনি
বিস্ময়কর জিনিসে ভরা একটি সুন্দর পৃথিবী তৈরি 
করেছিলেন। ধাপে ধাপে ঈশ্বর পাহাড়ি স্থান এবং 
প্রেরি স্পেস, সুগন্ধি ফুল এবং লম্বা গাছ, …



… উজ্জ্বল পালকযুক্ত পাখি এবং মৌমাছির 
গুঞ্জন, তিমি এবং পিচ্ছিল শামুক তৈরি করেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর সেখানে যা কিছু আছে -
সবকিছু তৈরি করেছেন।



প্রথম দিকে, ঈশ্বর কোন কিছু 
তৈরি করার আগে, ঈশ্বর ছাড়া 
কিছুই ছিল না। কোন মানুষ বা 
স্থান বা জিনিস. কিছুই না। 
আলো নেই আর 
অন্ধকার নেই। 
না উপরে এবং না 
নিচে। গতকালও নেই 
আগামীকালও নেই। 
একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন 
যার কোন শুরু ছিল না। 
তারপর ঈশ্বর অভিনয়!



শুরুতে, ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি
নেই আগামীকালও করেছেন।



আর পৃথিবী ছিল রূপহীন ও 
শূন্য। আর গভীরের 
মুখে ছিল অন্ধকার। 
তারপর ঈশ্বর 
কথা বললেন। 
"আলোকিত
হোক."



এবং আলো ছিল. ঈশ্বর আলোকে দিন এবং
অন্ধকারকে রাত্রি বলে ডাকলেন। এবং সন্ধ্যা 

এবং সকাল ছিল প্রথম দিন।



দ্বিতীয় দিনে, ঈশ্বর স্বর্গের নীচে সাগর, 
সমুদ্র এবং হ্রদগুলির জলকে শৃঙ্খলায় আনলেন। 
তৃতীয় দিনে, ঈশ্বর বললেন, "শুষ্ক জমি দেখা 
যাক।" এবং এটা ঘটেছে.



ঈশ্বর ঘাস, ফুল, গুল্ম এবং গাছকেও আবির্ভূত 
হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তারা

হাজির। আর সন্ধ্যা ও 
সকাল হল তৃতীয় দিন।



অতঃপর ঈশ্বর সূর্য, চন্দ্র 
এবং এত নক্ষত্র তৈরি 
করলেন যে কেউ তাদের গণনা 
করতে পারবে না। আর সন্ধ্যা 
ও সকাল হল চতুর্থ দিন।



সামুদ্রিক প্রাণী এবং 
মাছ এবং পাখি ঈশ্বরের 
তালিকার পরে ছিল. পঞ্চম 
দিনে তিনি বড় সোর্ডফিশ 
এবং ছোট সার্ডিন, লম্বা 
পায়ের উটপাখি এবং খুশি 
ছোট গুঞ্জন পাখি তৈরি 
করেছিলেন।



ঈশ্বর পৃথিবীর জল পূর্ণ 
করার জন্য সমস্ত ধরণের 
মাছ এবং স্থল, সমুদ্র 
এবং আকাশ উপভোগ 
করার জন্য সমস্ত 
ধরণের পাখি তৈরি 
করেছিলেন। আর সন্ধয্া 
ও সকাল হল পঞ্চম দিন।



এর পর ঈশ্বর আবার কথা বললেন। তিনি 
বললেন, "পৃথিবীতে জীবন্ত প্রাণী জন্মাতে 
দাও..." হরেক রকমের প্রাণী এবং কীটপতঙ্গ 
ও সরীসৃপ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে পৃথিবী 
কাঁপানো হাতি এবং ব্যস্ত বিভার ছিল।



দুষ্টু বানর আর আনাড়ি কুমির। উইগল্ি কৃমি 
এবং গোলগাল চিপমাঙ্ক। গ্যাংলি জিরাফ এবং 
purring pussycats. হরেক রকমের প্রাণী 
সেদিন ঈশ্বরের তৈরি।

সন্ধ্যা ও সকাল হল হরেক রকমের
প্রাণী ষষ্ঠ দিন।



ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর অন্য কিছু করেছিলেন -
খুব বিশেষ কিছু। সবকিছু এখন মানুষের 
জন্য প্রস্তুত ছিল. তার 
সেবা করার জন্য মাঠ ও 
পশুপাখির খাবার ছিল।



এবং ঈশ্বর বলেছেন, "আমাদের আমাদের 
প্রতিমূর্তি মানুষ তৈরি করা যাক. তিনি পৃথিবীর 
সবকিছুর উপর প্রভু হতে দিন." তাই ঈশ্বর তাঁর 
নিজের মূর্তিতে মানুষ 
সৃষ্টি করেছেন; ঈশ্বরের 
মূর্তিতে তিনি তাকে 
সৃষ্টি করেছেন...



ঈশ্বর আদমের সাথে 
কথা বললেন। 
"বাগান থেকে যা
ইচ্ছা খাও। কিন্তু 
ভালো-মন্দের 
জ্ঞানের গাছ থেকে 
খাও না। সেই গাছের 
ফল খাইলে তোমার 
মৃত্যু নিশ্চিত।"



প্রভু ঈশ্বর বললেন, "মানুষের একা থাকা ভাল 
নয়, আমি তার জন্য একজন সাহায্যকারী করব।" 
ঈশ্বর সমস্ত পাখি এবং জন্তু 
আদমকে নিয়ে এসেছিলেন।



আদম তাদের সবার নাম রেখেছেন। এটা করতে সে 
নিশ্চয়ই খুব চালাক ছিল। কিন্তু সব পাখি ও 
জন্তুর মধ্যে আদমের উপযুক্ত 
কোনো অংশীদার ছিল না।



ঈশ্বর আদমকে গভীর, গভীর ঘুমের মধ্যে নিয়ে 
এসেছিলেন। ঘুমন্ত পুরুষের পাঁজরের একটি সরিয়ে 
দিয়ে, ঈশ্বর আদমের পাঁজর থেকে 
নারীকে গঠন করেছিলেন। 
ঈশ্বর যে মহিলাটিকে তৈরি 
করেছিলেন তা আদমের 
অংশীদার হওয়ার 
জন্য ঠিক ছিল।



ভগবান ছয় দিনে সব বানিয়েছেন। 
তারপর ঈশ্বর সপ্তম দিনকে
আশীর্বাদ করলেন এবং বিশ্রামের 
দিন বানিয়ে দিলেন।



ইডেন উদ্যানে, অ্যাডাম এবং ইভ তার 
স্তর্ী ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে নিখঁুত সুখ 
পেয়েছিলেন। ঈশ্বর ছিলেন তাদের প্রভু, 
তাদের প্রদানকারী এবং তাদের বন্ধু।



“তোমার শব্দের প্রবেশদ্বার আলো দেয়।” 
গীতসংহিতা 119:130

যখন ঈশ্বর সবকিছু তৈরি করেছেন

ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেল থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

জেনেসিস 1-2



দ্য এন্ড



এই বাইবেলের গল্প আমাদেরকে আমাদের
বিস্ময়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে যিনি আমাদের তৈরি 

করেছেন এবং যিনি চান আপনি তাঁকে জানুন।
ঈশ্বর জানেন আমরা খারাপ কাজ করেছি, যাকে তিনি 

পাপ বলেছেন। পাপের শাস্তি মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর 
আপনাকে এত ভালোবাসেন তিনি তাঁর একমাত্র 
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপের 

জন্য শাস্তি পেতে পাঠিয়েছেন। তারপর যীশু আবার 
জীবিত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন! আপনি যদি যীশুতে 

বিশ্বাস করেন এবং তাঁর কাছে আপনার পাপের ক্ষমা 
চান, তিনি তা করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন 

আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি চিরকাল 
তাঁর সাথে বসবাস করবেন।



যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে এটি সত্য, 
তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:

প্রিয় যীশু, আমি বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বর, 
এবং আমার পাপের জন্য মরতে একজন মানষু 
হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবিত 

হয়েছেন। দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার 
পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি এখন নতুন জীবন পেতে 
পারি, এবং একদিন চিরকাল আপনার সাথে থাকতে 

পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং 
আপনার সন্তান হিসাবে আপনার জন্য বাঁচতে 

সাহায্য করুন। আমীন।
বাইবেল পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে কথা 

বলুন! জন 3:16
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