
১৫. এদ োদের ঘটেো 
ঈশ্বর যখে এই পৃথিবী সৃথি কদরদেে এই পৃিীথবদে ককোে মন্দেো থেল েো, থেথে আ োম এবং হবোদক একথট সহজ থেয়ম কমদে 

চলদে বদলে। েলেো, অবোধ্যেো আর শোথি এই সব থকেুর শুরু হয় এদ োে বোগোদে, আর েোর প্রভোব আমরো আদজো উদপোলথি 

করদে পোথর। এই অধ্োদয় আমরো ক খদবো এদ োে বোগোদে থক ঘটেো ঘদটথেল। 
 

মূল পোঠ:  আথ পুিক ২:৪-৩:২৪ 
এদ োে বোগোদের ঘটেো সম্পদকে আমরো যেটুকু জোথে েো আথ পুিদকর ২ এবং ৩ অধ্যয় কিদক পোওয়ো যোয়। এই অধ্োয়গুলদে 

যথ ও আমোদ র যদিি জোেোদেো হয়থে, আজ আমোদ র পৃথিবীর ভয়োবহ  শো কস সম্পদকে এই অধ্যোয়গুদলো আমদ র কবশথকেু 

ধ্োরেো ক য়।  

 এই অধ্োয়গুলদে ক ওয়ো বর্েেো কিদক আপথে থক পৃথিবীর মযোপ কিদক এ দের অবস্থোে খুদজ কবর করদে পোরদবে? 

 “ভোল-মদন্দর-জ্ঞোে” বলদে এখোদে থক কবোঝোদেো হদয়দে? 

 “শয়েোে” অিবো “থ য়োবল” শদদোগুল থক এই অধ্োদয়গুদলোদে কিোও বযবহোর করো হদয়দে? 

 ককোে ককোে ধ্োদপ আ ম এবং হবো েোদ র এই প্রিম পোদপর পদি পথরচোথলে হয়? আমোদ র থেদজদ র প্রদলোভদের 

কেদেও থক আমরো এই ধ্োপগুদলো ক খদে পোই?

 ঈশ্বর ককে আ মদক কেৃেত্ত ক করদে ক ে বদল আপথে মদে কদরে? বোইদবদলর ককোে প  থক আপেোর উত্ত করদক সমিেে 

কদর?

 আ ম এবং হবোদক থক ককবল মোে একথট থেওমই ক ওয়ো হদয়থেদলো? 

 ঈশ্বর থক আ ম এবং হবোদক েমো কদরথেদলে? ককোে প  এই থবশদয় আমোদ র জোেোয়?

 এই ঘটেোর পদর থক আ ম এবং হবোর পোপ করোর প্রবেেো আদগর কচদয় বৃথি পোয়? বোইদবদলর ককোে ককোে প  

আপেোর উত্ত করদক সমিেে কদর?

 ঈশ্বর আ ম এবং হবোদক বদলদেে কসই ফল খোওয়োর সোদি সোদি েোরো মোরো যোদব (২:১৭)। েবুও বহু বের পযেন্ত 

েোরো মোরো যোয়থে। আপথে থকভোদব এই থবষয়থট বযোখযো করদে পোদরে? আপেোর উত্ত কর সমিেে কদর এমে ককোে 

বোইদবদলর প  থক আপথে ক খোদে পোরদবে? 

 আ দমর বংশধ্দররো সবোই মরেশীল (সময়ক্রদম েোরো সবোই মোরো যোদব)। ঈশ্বর থক আ ম হবোদক এই থবষদয় আদগ 

জোথেদয়থেদলে?

 সোপ, আ ম এবং হবোদক কয অথভশোপগুদলো ক ওয়ো হদয়থেল কসগুল থেেথট আলো ো আলো ো পদয়দে থলখুে।

 ককউ ককউ বদলে আ ম এবং হবোদক থবশ্রোমবোর পোলে করোর আদ শ ক ওয়ো হদয়থেল। এই  োথবর ককোে ককোে প্রমোে 

থক বোইদবদল আদে? 

অদেক জথটল মেোমে এবং ধ্মেীয় থশেো এই অধ্যোয় ক ওয়ো সোমোেয বর্েেোর থভথত্ত কদে গদে উদঠদে। থকন্ত আমরো যখে সেকে 

ভোদব বোইদবল পথে, আমরো ক খদে পোই কয এই কথঠে ধ্মেীয় মেোমেগুলর থভথত্ত ক প্রোয়ই অেযন্ত  ুবেল। বোইদবল সম্পদকে ভুল 



থশেো কিদক রেো পোবোর একমোে উপোয় কহোল, সেকে ভোদব বোইদবল পেো। আপথে থেদজই যোচোই কদর ক খুে, বোইদবল সম্পদকে 

অদেযরো আপেোদক থক বদল, আর ঈশ্বর েোর বোদকয থক বদলে। ঈশ্বর সথঠক, েোই েোদকই চূেোন্ত থবচোরক হবোর সুদযোগ থ ে।

এদ োে বোগোদে মোেুদষর ইথেহোদসর সূচেো ঘদট। েোই বোইদবদলর সমি থশেোর জেয এদ োে বোগোদের থ দক েোকোদেো আমোদ র 

জেয স্বোভোথবক। েদব বোইদবদলর কবথশরভোগ গুরুত্বপূর্ে থশেোগুদলো এই অংদশ কলখো হয়থে। অদেক কেদে, মেবো গে থশেো 

বোইদবদল উদেখই করো হয়েো যেের্ েো পযেন্ত ঈশ্বর যো কদরে, েো থেথে ককে কদরে, কসথট কবোঝো আমোদ র জেয গুরুত্বপূর্ে 

হদয় ওদঠ?

 

পুরুষ, েোরী এবং থবদয়  
এদ োে থেল েেুে গোেপোলো এবং পশুপোথখদে ভরো, থকন্ত কসখোদে ককোে কোাঁটোবে বো আগোেো থেল েো। ঈশ্বর আ দমক এই 

বোগোদে রোদখে কযে “থেথে েোদে চোষ (বো কোজ) করদে পোদরে ও েোর ক খোদশোেো করদে পোদরে (আথ পুিক ২:১৫)।” 

আমোদ র এখোদে থেথ েি ভোদব বলো হয়থে থক কোজ অিবো ক খোদশোেোর  োথয়ত্ব েোদক ক ওয়ো হদয়থেদলো।  

হবোদক ক ওয়ো হদয়থেল আ দমর জীবদের জেয একজে “উপযুক্ত সংগী” থহদসদব (আথ পুিক ২:১৮,২০)। যথ ও ঈশ্বর হয়ে 

একোথধ্ক সংখযক একই ধ্রদের পশুপোথখ সৃথি কদরে, থেথে ককবল একজে পুরুষ এবং একজে েোরী সৃথি কদরে। থবদয় 

সম্পদকে ঈশ্বদরর প্রিম মন্তবযগুদলো থেল:

 ঈশ্বর বদলে আ দমর জেয একো িোকো ভোল থেল েো (আথ পুিক ২:১৮)।

 হবোদক তেথর করো হদয়থেল আ দমর উপযুক্ত সংগী থহদসদব, কযদহেু বোগোদের অেয ককোে পশুপোথখ আ দমর সংগী 

থহদসদব উপযুক্ত থেল েো (আথ পুিক ২:২০-২৩)।

 পুরুষদক েোর বোবো-মোদক কেদে েোর স্ত্রীর সোদি এক ক দহ থমথলে হদে হদব (আথ পুিক ২:২৪)। এথট থেশ্চয়ই 

আমোদ র ভোদলোর জেয কলখো হদয়দে, কোরে আ ম এবং হবোর কেদে যোবোর মে ককোে বোবো মো থেল েো। এখোদের মূল 

থশেো কহোল বোব-মো কিদক আলো ো হওয়ো এবং স্ত্রীর স্থোয়ীভোদব সোদি থমথলে হওয়ো। আদরো ক খুে: মথি ১৯:৫; মোকে 

১০:৭; ইথফষীয় ৫:৩১।  

 

ঈশ্বদরর থেয়ম
ঈশ্বর আ মদক আর হবোদক ককবল একথট থেয়ম ক বোর থবষদয় আমোদ রদক বদলে। 

স োপ্রভু ঈশ্বর েোাঁদক আদ শ থ দয় বলদলে, “েুথম কেোমোর খুথশমে এই বোগোদের কয ককোে গোদের ফল কখদে পোর; 

থকন্তু ভোল মন্দ-জ্ঞোদের কয গোেথট রদয়দে েোর ফল েুথম খোদব েো, কোরে কযথ ে েুথম েোর ফল খোদব কসই থ ে থেশ্চই 

কেোমোর মৃেুয হদব।” (আথ পুিক ২:১৬-১৭)

আথ পুিক ৩:৩ পদ  হবো আমোদ রদক একটু আলো ো থকেু েিয  যোয়। হবো সোপদক বদল কয, ঈশ্বর েোদ রদক কসই ফল স্পশে 

করদক পযেন্ত মোেো কদরদেে। আর কসই কোরদে সোদপর পদে হবোদক ভুল কবোঝোদেো সম্ভব হদয়থেল, যোর ফলশ্রুথেদে হবো 



ঈশ্বদরর থেয়ম ভঙ্গ কদর। আ ম ঈশ্বদরর ব দল েোর স্ত্রীর কিো শুদে হবোদক অেুসরর্ কদর। এখে একজদের ব দল  ুইজে 

পোথপ  - এবং  ু’জদেই জোদে কয েোরো পোপ কদরদে। সোপ কযমে বদলদে েোদ র  ুজদেরই ভোদলো-মদন্দর জ্ঞোে থেল। থকন্তু ঈশ্বর 

কযমে বদলদেে েোদ র শোথিও থেল অথেবোযে, েোই েোরো হঠোৎ েোদ র েগ্নেো ঢোকোর কচিো কদর। েোদ র পোদপর আদগ উলঙ্গ 

িোকোর মদধ্য ককোে লজ্জো থেল েো, থকন্ত পোপ উলঙ্গেোদক একথট লজ্জোর থবষদয় পথরেে কদর, যো আদজো আমরো জোথে। 

ঈশ্বর আ ম এবং হবোদক েোদ র পোদপর মুদখোমুথখ  োে করোয়, এবং েোদ র লজ্জোর থবষদয় থজজ্ঞোস কদর, েোদে েোরো েোদ র 

সমি ঘটেো ঈশ্বরদক বদল। েোরপর, ঈশ্বর এই ঘটেয় অন্তরভুক্ত থেেজদের সোদি কিো বদলে। েোর প্রদরর উত্ত কদর আ ম 

হবদক  োয়ী কদর (এবং সম্ভবে ইশরদকও ইথঙ্গে কদর, কোরে ঈশ্বর হবোর স্রিো); হবো সোপদক  োয়ী কদর, আর সোদপর পদে 

কোউদক  োয়ী করো সম্ভব থেল েো। এই থেেজদের প্রদেযদকই েোদ র থেজ থেজ শোথি পোয়।

শোথি
পোদপর পথরর্থে আমোদ র স্পিভোদবই ক খোদেো হদয়দে, পৃথিবী হঠোে কদর ঈশ্বর প্রিদম যো সৃথি কদরথেদলে েোর কিদক একথট 

আলো ো জোয়গোয় পথরেে হয়। সোপদক বলো হয় কস মোথটদে কপট কঘোদষ চলদব। হবোদক বলো হয় কস সন্তোে জন্ম ক বোর সময় 

কি পোদব এবং েোর স্বোমী েোর উপর কথেেত্ব করদব। আ দমর পোদপর জেয মোথটদক পযেন্ত অথভশোপ ক ওয়ো হদয়থেল – কয এখে 

কিদক মোথটদে কোাঁটোগোে আর আগোেো জন্মোদব। আ মদক এখে কিদক েোর মৃেুয পযেন্ত কি কদর েোর জীথবকো চোলোদে হদব। 

আমোদ রদক বলো হদয়দে, সোপদক ক ওয়ো অথভশোপ েোর বংশধ্রদ র উপদরও পরদব। আর আমরোও আজ ক খদে পোই কয, 

আ ম এবং হবোদক ক ওয়ো অথভশোপ আমোদ র উপদরও চদল আসদে।

উিোর পোবোর প্রথেজ্ঞো
এই অথভশোদপর মোদঝও আমোদ র থকেু আশো ক ওয়ো হদয়দে। আথ পুিক ৩:১৫ পদ , ঈশ্বর সোপ এবং হবো সম্পদকে একথট 

অসোধ্োরর্ প্রথেজ্ঞো কদরে।

আথম কেোমোর ও স্ত্রীদলোদকর মদধ্য থ দয় আশো বংদশর মদধ্য শত্রুেো সৃথি করব। কসই বংদশর একজে কেোমোর মোিো 

থপদশ ক দব আর েুথম েোর পোদয়র কগোেোলীদে কেোবল মোরদব। 

মোেুষ এবং সোদপর মধ্যকোর এই শত্রুেো থযশু এবং পোদপর মদধ্যকোর সংগ্রোম েো কবোঝোদে বযবহোর করো হয়। এই প থট আসদল 

থযশু থিদির ভথবষৎবোর্ী প্রকোশ কদর। এখোদে ভথবষৎবোর্ী করো হদয়দে কয, েোরীর (বো মথরয়দমর) বীজ বো বংশ থযশু থিি, 

একথ ে পোদপর উপদর থবজয় লোভ করদবে (পোপদক এখোদে সোপ দ্বোরো বুঝোে হদয়দে) । থযশু যখে মোরো যোে থেথে পোপদক 

মোরত্মক ভোদব আঘোে কদর প্রথেহে কদরে, েো করদে থগদয় থেথে অল্প সমদয়র জেয মোরো যোে, েোর এই মৃেুয “কগোেোলীদে 

কেোবল” খোবোর একথট থচহ্ন। 



থচন্তেোর উদ্দীপক
 আপথে থক বোইদবল কিদক প্রমোে করদে পোরদবে কয, ঈশ্বর সোপ, হবো এবং আ মদক কয অথভশোপগুল থ য়োদেে, েো 

থেথে েোদ র বংশধ্রদ দকও থ য়োদেে?

 আ ম থক থক কখদে পোরদব েো আথ পুিক ১:২৯ এবং আথ পুিক ৩:১৮-১৯ পদ  বলো হদয়দে। পোদপর কোরদে েোর 

ককোে পথরবেেে হদয়দে? আথ পুিক ৯:৩ পদ  বেযোর পদর কেোহর খোবোদরর থবষদয় বলো হদয়দে। এখোদে আমরো থক 

পোিেকয ক খদে পোই? আমোদ রদক থক কখদেো বলো হদয়দে ককে এই পথরবেেে? 

 সোপ থক একথট সোধ্োরর্ সোপ থেল? সোপ থক ককোে পোপ কদরথেল?

সহোয়ক অেুসন্ধোে 
 একথট বোইদবদলর প -সহোথয়কো (concordance অিবো cross references) বযবহোর কদর, েেুে থেয়দম ককোিোয়- 

ককোিোয় আথ পুিক ২ ও ৩ অধ্যোয় কিদক উথক্ত করো হদয়দে েো খুদজ কবর করুে। এই প গুদলোদে থক ককোে আলো ো 

েিয ক ওয়ো হদয়দে যো আথ পুিদক উদেখ করো হয়থে, থকন্তু েো আমোদ রদক আথ পুিদকর ঘটেো বুঝদে সোহোযয কদর?

এই থবষদয় আদরো জোেদে চোইদল থেদচ উথেথখে বই/সূেগুদলো অেুসন্ধোে করুে
 What the Bible teaches কলখক Harry Tennant (Christadelphian কেৃেক প্রকোথশে, ১৮৮৬), অধ্যোয় ২: “Man: 

good or bad?”। ৯ পৃষ্ঠো।  

 Genesis 1-2-3-4 কলখক Harry Whittaker (Biblia কেৃেক প্রকোথশে, ১৮৮৬)। ১৪৪ পৃষ্ঠো। আথ পুিদকর প্রিম ৪ 

অধ্োদয়র থবিোথরে থকেু আদলোচেো।  

 Thine is the kingdom কলখক Peter Southgate (Dawn Book Supply কেৃেক প্রকোথশে ২য় সংস্করর্ , ১৮৮৬). 

অধ্যোয় ৯, ৩০ পৃষ্ঠো। 

 

আদরো ক খুে 
 ৭. সৃথি 

১৬. প্রদলোভে 

১৭. পোপ  

১৮. মৃেুয 

২৮. মে পথরবেেে 


