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পািরস বা ছাপােকারা পািরস্, িক� েবেচবার পািরস না । 



ঈ�র তামান সজৃন কিরেলক।  
েযলা পথ্ম মানিষ আদমক  
বানাইল েসলা উয়ার শািথ  
          হবাক িনয়া এদন  
            বাগােনােত থািকর  
                   নািগল। 



ভগবােনর ই�ােত উমুরা  
দুইজেন সুিখ িছেলক।আর  
উমুরালা েযলা আনে� িছেলক  
           েসলা একিদেনাত ... 



শয়তান একিদন  
হবাক পুিছর 
নািগল্, “ঈ�র িক 
েতামরালাক 
তামান গােছর 
ফলিগলা খাবার 
বাধা িদেচ?” 



উয়ার েসলা 
 উওর কিরেলক 

েজ, “হামরা 
তামান গােছর 

ফল খাবার পাির 
িকন্তূক একমা� 
গােছর ফল খাবার 

পাির না”। 



যিদ হামরা খাই 
অথবা হাত িদয়া 

নাির তাহেল মিরয়া 
জামু। শয়তান েসলা 

বাইরার ঢকখান 
েদেখয়া কইেলক্, 

“কুেনািদেনাত 
েমািরেবা না”। 



েতামরালা 
 ঈ�েরর নাখান 

হইেবন। েসলা হবা 
ঐ গাছ্টার ফলটা 
খাবার তােন রা�জ 

হইেলক। 
উয়ায়েসলা 

শয়তােনর কতােত 
খায়া িনেলক। 



ভগবােনর কতা না �িনয়া 
হবা আদেমাক খাবার 
কইেলক। আদেমার এই কতা 
কবার উিচত আিছল েয, “মুই 
ভগবােনর  
অবাধ� হইম  
না”। 



িক�ক আদেমা হবার  
কতা �িনয়া ফল  
খাইয়া িনেলক। 



আদম আর  
হবা অবাধ� হ�া েযলা  
পাপ কিরেলক েসলা উমুরা বু�ঝর  
পাইেলক েজ উমুরা েনংটা আেছ। 



েসলা দুইজেন ড� মুর  
গাছর ছাল আর পাতাির িদয়া  
ঘাঘড়া বােনয়া িপ��েলক ... 



... আর ভগবান েযলা আিসেলক  
েসলা েঝােপর আড়ােলাত নুকাইল। 



ঈ�র অন� িদেনর 
মতন েসিদন েযলা 
আিসেলক, উয়ায় 
েসলা যােন েয আদম 
আর হবা িক কিরেছ। 
আদম হবাক দুিসেচ। 



হবা শয়তােনাত (সাপত) 
দুেসেছ। ভগবান কইেলক্, 
শয়তােনাক অিভশাপ 
িদনু। েব�ঠ ছাওয়া  
েযলা বা�া িদেব েসলা  
খুব ক� পােব। 



“আদম, েতার পােপর জন� মা�টখান 
অিভশাপ পাইেলক এজ�ন� মা�টত 
 কাটা গাছ হেব। েদহার ঘাম   
   েফেলয়া আর দা�ন ক�   
  কিরয়া িদেনর খাবার   
   েযাগাবু”। 



আদম আর  
হবাক ঈ�র এদন  
বাগান থােকয়া  
বাইেরাত  
েপঠােলক। 



কারন উমুরা পাপ  
কিরেছ, তাই উমুরা  
েজ�-ভগবােনর  
থািক আলাদা হইেস। 



উমারলাক বাইেরাত  
রািখবার জন� ঈ�র  
একখান নাল টকটকা  
েছাড়া  
বানাইেছ। 



ঈ�র আদম আর হবার  
জন� চামরার েকাঠ্-জামা 
বানাইেছ। ভগবান েকােঠ  
েথেক চামরা  
আিনেস?  



এই সমায় আদম ও হবার সংসার 
হইেলক। উমার ১-লা েবটা কিয়ন মািল 
আিছেলক। ২-রা েবটা আেবল েমষ  
             পােলাক। 



একিদন কিয়ন অ� শাক্-সব�জ দান মেন 
কিরয়া িনয়া আিসেছ। আেবল একটা 
বা�া           েভরা িনয়া আসেছ। ঈ�র  
            আেবেলর দােনত  
                  খুশী  
                  হইেছ। 



ঈ�র কিয়েনর দােন 
খুশী িছেলক না। 



কিয়ন বড় েগাসা হইেছ  
িকন্তূ ঈ�র কইেলক েযটা 
ভাল েসইটা ত�ই যিদ কিরস 
তাহেল িক েতার দান েনওয়া  
হত না? 



কিয়ন বড় েগাসা হ�া চিল েগইেলক। 
অ� সমায় পাছত কিয়ন মােঠাত 
আেবলেলাক মাির েফলাইেস। 



ভগবান কিয়েনর নগদ কথা 
কইেলক। “েতার ভাই আেবল 
েকােঠেকানা?” কিয়ন িমছাকথা 
কইেলক, “মুই জােনা না”। 



মুইিক েমার ভাইেয়র  
পহরা িদবার খির�? ঈ�র 
কিয়েনাক দ� িদেলক তােত 
উয়ায় কাজ কিরর শ�� 
হােরযা েভি�য়া হইেলক। 



কিয়ন ভগবােনর েঠ থািক দুর�র চিল 
েগেলক। উয়ার আদম-হবার  
েব�টটাক িবয়াও কিরল।  
উমুরা একটা শংশার পািতেছ। 



তিরত েদিখল েয কােয়েনার নািতপুিত 
িদয়া শহরটা ভিত� হইেলক। 



এইসময় আদম আর হবার েগাশ্�ট 
খুব বািড়বার নাগেছ। এ-িদন  
িগলাক মান্িষলা অেনকলা বছর 
বািঁচয়া থািকল। 



েযলা হবার েবটা ে�ত জ��েলক্, 
হবা কইেলক্, “ঈ�র আেবেলর 
ঐেঠ ে�তেক িদেলক।” 



ে�ত ঈ�িরক েলাক আিছেলক 
তাই ও ৯১২ বছর বািছেলক আর 
উয়ার অেনক�লা েবটা-েব�ট 
হইিচেলক। 



 এই দুিনয়াত মানিষ েযলা বািড়র 
নািগল েসলা খারাপ হবার ও  
নািগল আর এক বংশ  
থািকয়া অন� বংশ  
  হইেলক। 



 ... তামান জন্তূ-জােনায়ার আর 
পিখিগলা। ঈ�র মানিষ সজৃন  
কিরয়া খুেবই দুঃখ পাইেলক।  
িকন্তূ এক মানিষ ঈ�েরাত  
  খুশী কিরেস। 



ঐ মানিষটা িছেলক নুহ।ূ ে�েতর 
 বংশধর নুহ ূআ��েলক খুব 
  ধািম �ক আর ন�ায় 
পরায়্ন। 



উয়ায় ভগবােনর 
সােথাত সব সময় 
িছেলক। 



উয়ায় উয়ার িতনটা 
েবটােক ভগবােনর 
বাধ� হবার িশখা িদেস। 



েসজ�ন� ঈ�র নুহকূ িবেশষ     
   েপািরক�না কিরয়া বলশািল  
  কিরয়া িবেশষ একটা সমেয়র  
        জন� ব�বহার কিরবার  
          চাইিছল। 



মানব জািতর দুঃখ আর� 
 

ভগবােনার গ�িগলা হামরা বাইেবেলাত  
িদিখবার পাই 

 
আিদপুস্ত্ক ৩-৬ 

“ভগবােনার কতা েজ�াতী আেন।”  
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০ 



সমা� 



এই বাইেবেলর গ�খান হামারলাক কইেচ েয  
হামার আ�য �জনক ঈ�র হামাক সজৃন কিরেচ  
আর উয়ায় চাই েয হামারলা উয়াক েজ�েনা জািন। 

 
ভগবান জােন েয হামরা সব সমায় খারাপ কাজ কির 
আর উয়ায ইয়াক পাপ কইেচ। পােপর শা�� মরন, 
িকন্তূক উয়ায় হামারলাই এমন ভালবািসেলক েয 

উয়ার একমা� েবটাক- (যী�ক) এই দুিনয়াত েপেঠয়া 
িদেচ েযন উয়ায় হামার আর যাই েতার পােপর বােদ 
ক্রুশত মিরেলক। িকন্তূক যীশূ আবার �জিবত 

হইেলক আর �গ �ত্, তার আসল বািড়ত চিল েগেলক। 
যিদ ত�ই  

যীশূক িব�াস কিরস আর পােপর �মা চাইস তাহেল  
উয়ায় েশটা েতাক িদেব। উয়ায় এলা আিসেব  
আর েতারেঠ থািকেব আর ত�ইও উয়ার নগদ  

িচরকাল থািকর পােবা। 



যিদ ত�ই িব�াস কিরস  
এইটা সত�, তাহেল ঈ�রক ত�ই ক। 

  
ি�য় যীশূ, মুই িব�াশ কর েয ত�ই ভগবান আর  
মানিষ �প ধিরয়া েমার পােপর বােদ মিরল আর  

এলা ত�ই আরও িফিরয়া আিসিছত। দয়া কিরয়া েমার 
জীবেনাত আিসয়া েমার পাপ �মা কেরা যােত মুই  
নত�ন �জবন পাই, আর এক িদন েতারেঠ জাবার  

পাির িচরকােলর জন�। মক সাহা�� কর যােদ মুই  
েতার বাধ� হয় আর েতার েবটা িহসােব  

বািচবার পাও। আেমন। 
 

প�্িতিদন বাইেবল পর আর উয়াক সেথ  
কতা কও! েযাহন ৩:১৬ 
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