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জল�াবেনর অেনক পের,
পৃিথবীর মানুষরা একটা
পিরক�না কেরিছল।



তারা বলল, “আমরা একটা শহর ৈতির কের তার
মেধয্ গগনচু�ী ইমারত ৈতির করব। আমােদর সবসময়
একসােথ থাকা উিচত।” আর তারা সকেল একই
ভাষায় কথা বলত।



ঈ�র চাইেতন েয, তার সৃ� মানুষ েযন সবর্�াে� বাস কের।
আর তাই িতিন এক িবেশষ বয্ব�া করেলন। হঠাৎ তােদর মধয্
িদেয় এক েগা�ী িবিভ�ভােব কথা বলেত লাগল। ঈ�র তােদর
এক নতুন ভাষা িদেলন।



যারা েসই একই ভাষায় কথা বলত, তারা একসােথ েবিরেয় পড়ল। েবাধহয় ভাষা
বুঝেত না পারােত, মানুষগেলা অনয্েদর েথেক ভয় েপেয় িগেয়িছল। িঠক এইভােব
ঈ�র িবিভ� েদেশ েলাকেদর বসিত কিরেয়িছেলন। েছেড় চেল যাওয়া

শহরিটেক বলা
হত বািবল। যার
মােন িবশৃ�লা।



িকছু বছর পর, কলদীয়র ঊর
নামক জায়গায়, ঈ�র অ�াম
নামক এক বয্ি�র সােথ কথা
বেললন। ঈ�র আেদশ িদেলন, 
“এই েদশ ছাড়, আিম েয েদশ
েদখাই, েসই েদেশ যাও।”



অ�াম তা মানয্ করেলন। ঈ�র তােক কনান েদেশ রওনা করােলন। তার �ী সারী আর
ভাইেপা েলাট তার সে� রওনা হেলন।



কনােন অ�াম আর েলাট ধনী বয্ি� হেয়
উঠেলন। তােদর অেনক পশপাল িছল।
এতগেলা পশপাল চরােনার জনয্ পযর্া� জিম
িছল না।



েলােটর পশপালকরা, অ�ােমর পশপালকেদর
সােথ ঝগড়া করল। অ�াম বলেলন, “আমােদর
মেধয্ েকানও সমসয্া না থাকুক। আমরা আলাদা
হব। েলাট তুিম েতামার পছ�মেতা এই েদেশর েয
েকানও �ান িনেত পার।”



আর েলাট েসই শহর আর �াম পছ� করল, 
েযখােন সবুজ ঘাস ও বাগােন ভরা িছল। এিট
েদখেত খুব সু�র িছল, িক� েসই শহরগেলা
দু�তায় ভরা িছল।



েলােটর চেল যাওয়ার পর, ঈ�র আবার অ�ােমর সােথ কথা
বলেলন। “আিম এই কনান েদশ েতামােক ও েতামার
স�ানেদর েদব।” অ�াম আর সারীর েকানও স�ান
িছল না। ঈ�র কীভােব তাঁর এই মহান �িত�া েরেখিছেলন?



ঈ�র েথেক িতনজন মানুষ অ�াম আর সারীর
কােছ এল।



তারা বলল, “খুব শী� তুিম স�ান �সব করেব।” সারা হাঁসল। সারী ঈ�েরর বাণী িব�াস
করেত পােরিন। িতিন ন�ই বছর বয়�া িছেলন। আর ঈ�র অ�ামেক বলেলন, এখন
েথেক েতামােক অ�াহাম বলা হেব, আর সারীেক সারা (রাজকুমারী) বলা হেব।



ঈ�র অ�াহামেক এও বলেলন েয, 
িতিন দুই দু� শহর সেদাম ও
ঘেমারােক �ংস করেবন।
অ�াহােমর ভাইেপা েলাট, তার
পিরবার িনেয় সদেম বাস করত।



যখন েসটা ঘটল, তখন েলাট
ঈ�েরর সতকর্ তায় িব�াস করল।
িক� তার জামাইরা সদম ছাড়েত
অ�ীকার করল। “িক মমর্াি�ক!”
তারা ঈ�েরর বােকয্
িব�াস করল না।



একমা� েলাট আর দুই কনয্া সুর�ার
মেধয্ িছল। ঐ দুই শহেরর উপর গ�ক
ও অি�বৃি� পড়ল।



দুঃখজনকভােব, েলােটর �ী
ঈ�েরর সতকর্ তা অ�াহয্ কেরিছল। েদৗেড়
পালােনার সময় েস িপছন িফের তাকােত, 
লবণ ��েত পিরণত হয়।



ঈ�র তাঁর �িত�া
অ�াহাম আর সারার কােছ
েরেখিছেলন। তারা বয়�
অব�ায় স�ান �সব
কেরিছেলন, েযমনিট ঈ�র
তােদর বেলিছেলন।
ইসহাক যখন জ��হণ
কের, তারা কতই
না আনি�ত হেয়িছেলন।



েবাধহয় অ�াহাম
ঈ�েরর �িত�া �রণ
কেরিছেলন েয, তােক ও
তার স�ানেদর িচরিদেনর
জনয্ কনান েদশ েদেবন।
ঈ�র তাঁর �িত�া রাখেবন, 
ঈ�র সবসময় তার
�িত�া রােখন।



অ�াহােমর �িত ঈ�েরর �িত�া

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

আিদপু�ক ১১-২১

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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