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এক রােত, ঈ�র অ�াহামেক এক
অ�ুত আেদশ িদেলন। এটা িছল
অ�াহােমর কােছ এক পরী�া েয, 
িতিন তার পু� ইসহাকেক ঈ�েরর
েথেক েবিশ ভােলাবােসন িকনা।



ঈ�র আেদশ িদেলন, “তুিম েতামার পু�েক নাও
এবং তােক েহামবিল িহসােব উৎসগর্ কর।”
ইসহাকেক বিল? িনেজর পু�েক
বিল? অ�াহােমর কােছ
এটা খুব কিঠন িবষয়
িছল। িতিন তার পু�েক
খুব ভােলাবাসেতন।



এই অব�ােক বুঝেত না পারেলও, অ�াহাম
ঈ�রেক িব�াস করেত িশেখিছেলন।
অিত �তূয্েষ দুইজন চাকর আর
ইসহাকেক িনেয় অ�াহাম বিলদােনর
পাহােড়র িদেক রওনা হেলন।



রওনা হওয়ার আেগ, েহামবিল করার
জনয্ অ�াহাম িকছু েচরা কাঠ
িনেলন। ঈ�েরর বাধয্ হওয়ার জনয্
অ�াহাম িনেজেক ি�র করেলন।



িতিনিদন পের তারা পবর্েতর কােছ
এেলন, অ�াহাম তার চাকরেদর বলল, 
“এখােন থাক, আমরা উপাসনা কের
েতামােদর কােছ িফের আসব।” 

ইসহাক কাঠগেলা
বইিছল, আর অ�াহাম

আগন ও ছুির
ধেরিছল।



ইসহাক িজ�াসা করল, “েহামবিলর
জনয্ েমষশাবক েকাথায়?” অ�াহাম
বলেলন, “ঈ�র িনেজই েমষশাবক
জুিগেয় েদেবন।”



ঈ�র মেনানীত িঠক েসই �ােন তারা দু’জেন
উপি�ত হেলন। ঈ�েরর সামেন েহামবিল
করার জনয্ অ�াহাম এক েবিদ ৈতির করেলন।
অ�াহাম অেনক েহামেবদী ৈতির কেরিছেলন, 
অবশয্ই এটা িছল সবেথেক কিঠন।



অ�াহাম তার ি�য় পু� ইসহােকর হাত-পা েবঁেধ
েহামেবদীর উপর বসােলন। সিতয্ িক অ�াহাম ঈ�রেক
মানেত চেলেছন ও তার একমা� ি�য় পু� ইসহাকেক
বিল েদেবন?



হয্াঁ, েসই চকচেক ধারােলা
ছুির যখন অ�াহাম কাটার
জনয্ উপের তুলেলন। তার
হৃদয় েবাধহয় চূণর্ হেয়
িগেয়িছল। িক� অ�াহাম
জানেতন েয, তােক অবশয্ই
ঈ�েরর বাধয্ হেত হেব।



ঈ�েরর
�গর্দূত িচৎকার
করেলন, “থাম, আিম
জািন, তুিম এখন
ঈ�রেক ভােলাবাস।
আমার জনয্ তুিম
েতামার একমা�
পু�েক ধের রাখিন।”



েঝােপর মেধয্ এক েমষশাবক েদখেত েপেয়, অ�াহাম
ইসহােকর বাঁধন খুেল িদল, আর েসই েমষশাবকিটেক
ইসহােকর পিরবেতর্ বিল িদেলন। ইসহাক েবাধহয়

ভাবল েয, ঈ�র েজাগানদাতা, েযমনিট িতিন
আমার বাবােক বেলিছেলন।



যখন িপতা ও পু� উপাসনা করিছল, তখন ঈ�েরর এক �গর্দূত বলল, “েতামার
স�ানেদর �ারা সম� জািত আশীবর্াদ�া� হেব,কারণ তুিম তার বাধয্ হেয়িছেল।” 
একিদন অ�াহােমর বংশধর হেয় যীশ জ��হণ করেবন।



অ�াহাম ও ইসহাক ঘের িফরল। িকছু সময় পের এক দুঃখ েনেম এল। সারা মারা
েগেলন। অ�াহাম তার �ীেক হারােলন এবং ইসহাক তার মােক হারাল।



সমািধকাযর্ হেয় যাবার পর, 
অ�াহাম তার �ধান চাকরেক
ইসহােকর জনয্ �ী খঁুজেত
পাঠােলন। অ�াহােমর আৎমীয়-�জনেদর
মেধয্ ইসহােকর জনয্ �ী খঁুজেত চাকরিট অ�াহােমর

ৈপতৃক বািড়েত েগেলন।



চাকরিট ঈ�েরর কােছ একিট িচ� চাইল। “েয েমেয়িট আমার উেটর জনয্ জল েদেব, 
েসই হেব ইসহােকর জনয্ িনিদর্ � েমেয়।” মুহূেতর্ র মেধয্ েরেবকা তার পশেদর জনয্
জল িদল। েস িছল অ�াহােমর আৎমীয়েদর মেধয্ একজন। চাকরিট বুঝেত পারল েয, 
ঈ�র তার �াথর্নার উৎতর িদেয়েছন।



ইসহাকেক িবেয় করার জনয্ েরেবকােক তার পিরবার ছাড়েত হেয়িছল। মা হারােনার
পর েথেক েরেবকা তার যৎন িনেয়িছল। ইসহাক কত সু�রভােব তােক ে�ম কেরিছল।
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

আিদপু�ক ২২-২৪

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw —̄ n‡”Q g„Zz̈ , 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw —̄¯̂iƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz̈ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯̂‡M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb| 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb: 
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16
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