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েবক িকছু ৈতয়ার গইরেজেদ ঈশব্র। পইল্লা মানুষ
আদমের েযেত্ত ঈশব্র ৈতয়ার গইিজল েহেত্ত আদম তার
বউওের লই এদন বাগােনর মইেধয্ থাইকত। এেড ঈশব্রর
উপিস্থিত আর ইশব্েরর পর্িত ইতারা দুইজনর বাইধয্তার 

আচরনত আদম-হবার জীবন 
হই উিঠলেদ আনন্দ আর সুখময় 
িকন্তু একিদন...।



হাপ হবাের কইেয়েদ 
“ঈশব্র িক েতায়ারাের েবক
গাছর ফল খাইেতা মানা গইেজ্জ?”
হবা হাপর পর্শ্নর উত্তর িদেয়েন
কইেয় েদ “একখান গাছ বােদ, েববাক গাছর ফল আরা খাইত 
পাইযুয্ম”। যিদ আরা ঐ গাছর ফল খাই বা ধির তইেল আরা 
মির যাইয়মু”। হাপ হািসেয়েন কইেয়েদ, “েতায়ারা ন 
মিরবা”। েতায়ারা ঈশব্রর নান হই
উিডবা”। হবা ঐ গাছর ফল পািড়
লইেয়। ইবা শতানর 
কথা হুিন ফল খাইেয়।



হবা ঈশব্রর অবাধয্ হইবার পর েয ফল হবা 
খাইেলা এই ফল আদমেরও খাইত িদইেলা 
“আদমরতুন কন উিচত আিছল” না! আই 
ঈশব্রর কথার অবাধয্ ন হইয়মু।



েযেত্ত আদম ও হবা 
পাপ গইেজ্জ এেত্ত ইতারা দুেনাজন বুিজত 
পাইেজ েয তারা েলণ্ডা। এই সমত ইতারা ডুমুর গাছর 
পাতা িদ জামা বানাইেয়েন িনজরের ঢািক লইেয় আর 
ঈশব্ররতুন ফালাইেয়েন জঙ্গলর মইেধয্ লুকাইেয়। 



েযেত্ত সইন্ধয্ার বাতাস বইেতা শুরু গইেজ্জ এেত্ত ঈশব্র বাগানত আইেসয্। আদম 
ও হবা িক গইেজ্জ ইয়নু ঈশব্র জাইনত। আদম হবাের েদাষ িদেয় ।
হবা হাপরের েদাষ িদেয়। ঈশব্র কইেয়, “হাপ অিভশপ্ত”। মাইয়া
েপায়াের কইেয় তঁুই কষ্টর মইধয্ িদেয়েন বাইচ্চা জন্ম 
িদবা”। আদমর পাপর লাই মািডের অিভশাপ িদেয়েন
কইেয় আর মািডত েকডাগাছ ও িশয়াল েকডা জন্মাইেবা।
আরািদন েবশী কষ্ট গির গাতুন ঘাম েফলাইেয়েন
তুই েতায়ার খানা েযাগাড় গিরবা।



ঈশব্র আদম ও হবাের এই অসম্ভব সুন্দর 
বাগানরতুন বাইর গির িদেয়। তারার 
পাপর লাই তারা জীবনদানকারী ঈশব্রর 
তুন আলাদা হই িগেয়।



ঈশব্র তারার দুেনাজেনের বাইের রািখবারলাই 
একখান জব্ল-জব্ইল্লা িকিরস ৈতয়ার গইেজ্জ। আদম 
আর হবার লাই ঈশব্র চামড়ার কাপড় ৈতয়ার
গির িদেয়। ঈশব্র েকাত্তনু এই চামড়া লইেয়?



এর মইেধয্ আদম আর হবার ঘরত কিয়ন ও েহবল নােম দুয়া েপায়ার জন্ম 
হইেয়। পইল্লা েপায়া কিয়ন জিমর কাম গইেত্তা। আর েছােডা েপায়া েহবল 
েভড়া ছাগল চরাইত। ঈশব্র কিয়নেদর খামারর কামতুন বাইর গির িদেয় 
আর তাের একেদশতুন আেরকেদশত উেদ্দশয্ ছাড়া
ঘিুর েবড়াইবার শািস্ত িদেয়। 



একিদন কিয়ন উপহার িহসােব িকছু শাক আর সবজী ঈশব্রর কােছ আইনিনল। 
েহবল তার সবেচেয় ভালা কেয়কগুয়া েভড়াছল উপহার িহসােব ঈশব্রর কােছ 
আইনেন। েহবলর উপহাের ঈশব্র খশুী হইেয়। 



কিয়নর উপহাের ঈশব্র খশুী ন হয়। কিয়ন খুব রাগ 
গইেজ্জ। িকন্তু ঈশব্র তাের কইেয়েদ, “যিদ তুই 
সিঠক কাম গের তইেল আঁই িক েতায়ার উপহার 
গর্হণ ন গইজ্জম?”



এই কতায় কিয়নর রাগ ন কেম। িকছুক্ষণ পের 
মাডর মইেধয্ েহবলের আকর্মণ গির মাির 
েফলাইেয়!



ঈশব্র কিয়নের কইেয়েদ, “েতায়ার ভাই েহবল কেড?” কিয়ন িমচা গির উত্তর 
িদেয়, কইেয়েদ “আই ন জািন।” “ইিত আেরা কইেয় আই িক আর ভাইয়র 
রক্ষক?” ঈশব্র কিয়নের খামারর দািয়তব্রতুন বাইর গির িদেয় আর তাের 
একজন উেদ্দশয্ছাড়া ভবঘরুর নান 
বানাই িদেয়েন শািস্ত িদেয়।



কিয়ন ঈশব্রর সামেনরতুন বাইর হই চিল গইেয়। ইবা আদম আর হবর উগ্গা 
মাইয়াের িবয়া গির পিরবার গিড় তুইেল্ল। আেস্ত আেস্ত কিয়নর গিড় তুলা শহর 
ইবা তার নািত-পিুত অলের লই ভির উইেট্ট।



এর মইেধয্ আদম ও হাবার পিরবারর মানুষ তাড়াতািড় বািড় 
যাইত লাইেগ্গ। েহিত্তয়ার মানুষজনয্ আিজয়ার িদনতুন েবশী 
িদন বাঁিচ থাইকেতা। 



েযেত্ত তার েপায়া েশথর জন্ম হইেয়, এেত্ত হবা কইেয় েদ 
“ঈশব্র আের েহবলর বদেল েশথের িদেয়।” েশথ আিছলেদ 
উগ্গা ঈশব্রভক্ত মানুষ। েয ৯১২ বছর বাঁিচ আিছল আর 
েবাউত েপায়া মাইয়ার জন্ম িদেয়। 



দুিনয়ার মইেধয্ বংশর পর বংশ ধির মানুষ বিৃদ্ধ পাইবার অংেগ 
অংেগ মাইনষর দুষ্টািম বািড় যাইেতা লাইেগ্গ। েশষিন্দ,
ঈশব্র েবয়াক মানুষ আর পশু পাখীঅলের েশষ গির
দিবারলাই িসধান্ত লইেয়। ঈশ্ব্র মানুষের ৈতয়ার 
গইেজ্জ বিল েবশী দুঃখ ও কষ্ট পাইেয়, 
িকন্তু উগ্গা মানুষ ঈশব্রের 

সন্তুষ্ট গইিজল।



এই মানুষ ইবা আিছেলা েদ েনাহ। েশেথার বংশধর েনাহ খাঁিট আর 
ধািমর্ক আিছেলা। ঈশব্েরর অংেগ ইতার েযাগােযাগ আিছেলা। ঈশব্েরর 
কথা হুিন চিলবারলাই েনাহ তার েপায়া মাইয়াের িশক্ষা 
িদইল। এখন ঈশব্র েনাহের অদ্ভতূ গির আর অসাধারণ

গির বয্বহার গিরবারলাই 
পিরচালনা গইেত্তা লাইেগ্গ। 
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ঈশব্রর বাইকয্ পিবতর্ বাইেবেলর তুন গল্পওয়া লওয়া অইেয়

গল্প ইবার মইেদয্ আেছ েদ

আিদপসু্তক ৩-৬ অধয্ায়

“েতাঁয়ার বাইকয্ই আঁর জীবনর আেলার েকবার (দরজা).” গীতসংিহতা 
১১৯:১৩০ পদ



েশষ



This Bible story tells us about our wonderful God who 
made us and who wants us to know Him.

God knows we have done bad things, which He calls sin.  
The punishment for sin is death, but God loves us so 

much He sent His Son, Jesus, to die on a Cross and be 
punished for our sins.  Then Jesus came back to life and 
went home to Heaven!   If you believe in Jesus and ask 
Him to forgive your sins, He will do it!  He will come and 

live in you now, and you will live with Him forever. 
If you want to turn from your sins, say this to God:

Dear God, I believe that Jesus died for me and 
now lives again.  Please come into my life and 

forgive my sins, so that I can have new life now, 
and one day go to be with You forever.  Help me 

to live for You as Your child.  Amen.
Read the Bible and talk with God every day!  John 3:16
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