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ঈশ্বর সবকিছু তৈরি করেছেন! 
ঈশ্বর যখন প্রথম মানুষ, আদমকে
তৈরি করেছিলেন, তখন তিনি তার 

স্ত্রী ইভের সাথে ইডেন
বাগানে থাকতেন।



তারা ঈশ্বরের আনুগত্য করে এবং
একদিন পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতি
উপভোগ করে পুরোপুরি খুশি ছিল।



"ঈশ্বর কি 
তোমাকে বলেছেন 
প্রত্যেক গাছের 
ফল খাবেন না?" সাপ ইভকে 
জিজ্ঞাসা করল। "আমরা
একটি বাদে প্রতিটি 
ফল খেতে পারি," 
সে জবাব দিল।



"যদি আমরা সেই 
ফলটি খাই বা স্পর্শ 
করি তবে আমরা 
মারা যাব।" "তুমি মরবে না," সাপ 
হাসল। "তুমি ঈশ্বরের মত হয়ে
যাবে।" ইভ সেই গাছের 
ফল চেয়েছিল। তিনি 
সাপের কথা শুনে ফলটি 
খেয়ে ফেললেন।



ইভ ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার
পরে তিনি আদমকেও ফল খেতে 
পরিচালিত করেছিলেন। আদমের 
বলা উচিত ছিল, "না! আমি 
ঈশ্বরের বাক্য 
অমান্য 
করব না।"



যখন আদম এবং
ইভ পাপ করেছিল, তারা দুজনেই জানত যে তারা 
নগ্ন ছিল। ডুমুর পাতা এপ্রোনের মধ্যে সেলাই 
করে, তারা নিজেদেরকে ঢেকে রাখে এবং ঈশ্বরের 
উপস্থিতি থেকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।



সন্ধ্যার শীতল বাগানে ঈশ্বর এলেন। 
তিনি জানতেন যে আদম এবং ইভ কী 
করেছিলেন। অ্যাডাম ইভকে
দোষারোপ করেছিলেন। ইভ 
সাপকে দোষারোপ করেছে।



ভগবান বললেন, "সর্প অভিশপ্ত। সন্তানের 
জন্ম হলে মহিলার ব্যথা হবে।" "আদম, 
তুমি পাপ করেছ বলে, পৃথিবী কাঁটা 
ও কাঁটা গাছ দিয়ে অভিশপ্ত। তোমার 
প্রতিদিনের খাবার পেতে তুমি 
পরিশ্রম করবে এবং ঘাম করবে।"



ঈশ্বর আদম ও ইভকে 
চমৎকার বাগান থেকে বের করে 
দিয়েছিলেন। কারণ তারা পাপ 
করেছিল, তারা জীবনদাতা
ঈশ্বর থেকে 
বিচ্ছিন্ন 
হয়েছিল!



ঈশ্বর তাদের দূরে
রাখার জন্য একটি জ্বলন্ত 
তলোয়ার তৈরি করেছিলেন। 
ঈশ্বর আদম এবং হাওয়ার
জন্য চামড়ার আবরণ তৈরি
করেছিলেন। ঈশ্বর কোথা
থেকে চামড়া নিয়ে গেলেন?



সময়ের সাথে সাথে, অ্যাডাম এবং ইভের একটি 
পরিবারে জন্ম হয়েছিল। তাদের প্রথম পুত্র, 
কেইন, একজন মালী ছিল। তাদের দ্বিতীয় পুত্র 
আবেল ছিলেন একজন মেষপালক।



একদিন কেইন ঈশ্বরকে উপহার হিসেবে কিছু 
সবজি এনে দিল। হাবিল ঈশ্বরের কাছে তার উপহার 
হিসাবে তার ভেড়াগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল কিছু 
নিয়ে এসেছিল। হেবলের উপহারে 

ঈশ্বর সন্তুষ্ট 
হলেন।



ঈশ্বর কেইন এর উপহার সঙ্গে 
সন্তুষ্ট ছিল না. কেইন খুব রেগে 
গেল। কিন্তু ঈশ্বর বললেন, 
"যদি তুমি সঠিক কাজ কর, 
তবে কি তুমি কবলু হবে না?"



কেইনের রাগ কাটল না। কিছুক্ষণ পরে 
মাঠের মধ্যে সে হাবিলকে আক্রমণ 
করে – এবং তাকে হত্যা করে!



ঈশ্বর কয়িনের সাথে কথা বললেন। "তোমার ভাই 
আবেল কোথায়?" "আমি জানি না," কেইন মিথ্যা 
বলেছিল। "আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক?" 
ঈশ্বর কেইনকে শাস্তি দিয়েছিলেন 
নিয়ে এবং তাকে একজন ভবঘুরে 

বানিয়েছিলেন।



কয়িন সদাপ্রভুর সামনে থেকে চলে 
গেলেন। তিনি আদম এবং হাওয়ার একটি
কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তারা 
একটি পরিবার গড়ে তুলেছেন।



শীঘ্রই, কেইনের নাতি-নাতনি এবং 
নাতি-নাতনিরা তার প্রতিষ্ঠিত 
শহরটিকে পূর্ণ করে দেয়।



এদিকে, আদম এবং হাওয়ার
পরিবার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 
তখনকার দিনে মানুষ আজকের 
তুলনায় অনেক বেশি দিন বাচঁত।



যখন তার ছেলে শেঠের জন্ম হয়, 
তখন ইভ বলেছিলেন, "ঈশ্বর আমাকে 
শেঠকে হেবলের স্থলাভিষিকত্ 
করার জন্য দিয়েছেন।"



শেঠ ছিলেন একজন ধার্মিক মানুষ 
যিনি 912 ব অনেক সন্তান ছিল।



পৃথিবীতে, এক প্রজন্ম অন্য 
প্রজন্মকে অনুসরণ করার 
সাথে সাথে লোকেরা আরও 
বেশি দুষ্ট হয়ে উঠল। 



অবশেষে, ঈশ্বর মানবজাতিকে ধব্ংস 
করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সব 
পশু-পাখি। ঈশ্বর দুঃখিত তিনি 
মানুষ তৈরি করেছেন. কিন্তু 
একজন মানুষ 

আল্লাহকে 
খুশি করে......



এই ব্যকত্ি ছিলেন নূহ। সেথের বংশধর, 
নোহ ধার্মিক এবং নির্দোষ ছিলেন। 
তিনি ঈশ্বরের সাথে চললেন।



তিনি তার তিন পুত্রকেও ঈশ্বরের আনুগত্য 
করতে শিখিয়েছিলেন। এখন এবং বিশেষ 
উপায়ে ব্যবহার করার পরিকল্পনা

করেছিলেন!



মানুষের দুঃখের শুরু

ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেল থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

জেনেসিস 3-6 

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



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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

