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েনাহ ঈ�ৰক আৰাধনা কৰা েলাক 
আিছল৷ আন সকেলােৱই ঈ�ৰক ঘৃণা
কিৰিছল আ� েতওঁৰ অবাধয্ আিছল৷ 
এিদন ঈ�েৰ েনাহক এক আ�যর্য্জনক 
কথা কেল, “দু�তােৰ পিৰপূণর্ এই 
পৃিথৱীখনক মই িবন� কিৰম৷” “েকৱল 

েতামাৰ পিৰয়ােল ৰক্ষা
পাব৷”
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অৱেশষত সকেলােবাৰ জ�, 

পশু আ� চৰাইেবাৰ 
জাহাজখনত েসামাই 
পিৰল৷ ঈ�েৰ েনাহৰ 

িনম�ণ কিৰেল, 
“জাহাজখনৈল েসামাই

আহাঁ”৷ “তুিম আ� েতামাৰ
পিৰয়াল”৷ েনাহ, েতওঁৰ িতিনজন 

পু� আ� েতওঁেলাকৰ ভাযর্য্াসকেল 
জাহাজখনত �েবশ কিৰেল৷ তাৰ পাছত 

ঈ�েৰ জাহাজখনৰ দুৱাৰখন ব� কিৰ িদেল!  

এিতয়া জ�েবাৰ আিহল৷ েকান েকান �জািতৰ সাত িবধ আন 
িকছুমানৰ দুিবধ ৈলিছল৷ বৃহত্ আ� স� আকাৰৰ চৰাইেবাৰ, কু্ষ� 

কু্ষ� আ� উখ, উখ পশুেবাৰ জাহাজখনৈল আগবািঢ়ব ধিৰেল৷ 

জাহাজখন িকয় িন�র্াণ 
কিৰেছ, এই কথা বুজাই
িদওঁেত েলাকিবলােক স�ৱ 

েতওঁক ঠা�া কিৰিছল৷ 
িক� েনােহ

িন�র্াণ কাযর্য্ 

চলাই থািকল৷ 
েলাকিবলাকৰ আগত

েতওঁ ঈ�ৰৰ িবষেয়ও ৈক 
থািকল৷ েকােনও েতওৰঁ 
কথা নুশুিনেল৷

জ� আ� পশুেবাৰ জাহাজ উঠাওেত েলাকিবলােক 
িন�েয় েনাহক ঠা�া আ� িতৰ�াৰ কিৰ িচঞিৰিছল৷ 
ঈ�ৰৰ অিহেত পাপ কিৰবৈল েতওঁেলােক 
বাদ িদয়া নািছল৷ জাহাজত েসামাবৈল 
েতওঁেলােক েনাহৰ অনুমিত 
িবচৰা নািছল৷ 

েনাহৰ দৃঢ় িব�াস আিছল৷ আগেত 
েকিতয়াও বৰষুণ নপৰা সে�ও েতওঁ 
ঈ�ৰক িব�াস কিৰিছল৷ নানা িবধ 
সাম�ীেৰ পূৰ কিৰব পৰাৈক
জাহাজখনৰ িন�র্াণ কাযর্য্
স�ূণর্ ৈহ উিঠিছল৷

ঈ�েৰ েনাহক সাৱধান কিৰ িদিছল েয, “এক মহা
জল�াৱন হব আ� পৃিথৱী ঢািক ধিৰব৷” েনাহক আেদশ 
িদয়া ৈহিছল, “কােঠেৰ এখন জাহাজ িন�র্াণ কৰা, 

এখন �কা� নাওঁ যত েতামাৰ পিৰয়াল আ�
অেনক জীৱ-জ� থািকব পািৰব৷” েনাহক 

ঈ�েৰ সিঠক িনে�র্শ িদিছল৷ েনাহ 
বয্� ৈহ পিৰল!
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িন�েয় েনাহ বৰ কৃতজ্ঞ 
ৈহিছল৷ েতওঁ এক 
যজ্ঞেবদী িন�র্াণ কিৰ, 
ঈ�ৰৰ আৰাধনা 
কিৰেল, িয জনাই েতওঁ 
আ� েতওঁৰ পিৰয়ালক 
ভয়ানক জল�াবনৰ 
পৰা ৰক্ষা কিৰেল৷

জাহাজখনৰ েখালা িখিড়কীেৰ েনােহ এজনী েঢ়াঁৰা কাউৰী আ� কেপৗ 
চৰাই উড়ুৱাই পঠােল৷ িজৰিণ লবৈল শুকান, 

পিৰ�াৰ ঠাই 
িবচািৰ 

েনােপাৱাত, কেপৗ চৰাই জনী 
েনাহৰ ওচৰৈল উভিত আিহিছল৷

এস�াহৰ িপছত েনােহ পুনৰ েচ�া
কিৰেল৷ িজত বৃক্ষৰ এিখলা নতুন
পাত েঠাঁটত ৈল কেপৗজনী উভিত 

আিহিছল৷ িপছৰ স�াহত েনােহ বুিজিছল
েয পৃিথৱীৰ পানী শুকাইেছ িকয়েনা
কেপৗজনী আ� উভিত 
নািহল৷

পানী ওপৰৈল উিঠ অহাত, 
জাহাজখন উপিঙবৈল 
ধিৰেল৷ িভতৰখন অ�কাৰ, 
উেখাৰা-েমােখাৰা আ�
হয়েতা ভয় লগাও আিছল৷
িক� জাহাজখন েনাহক 
জল�াৱনৰ সময়ত আ�য় 
িদিছল৷

ঈ�েৰ েনাহক কেল েয, এিতয়া জাহাজখনৰ পৰা 
ওলাই অহা সময় ৈহেছ৷ েনাহ আ� েতওঁৰ পিৰয়ােল 
এেকলেগ িমিল জাহাজখনৰ পৰা জ�েবাৰ ওলাই 

আিনেল৷  

জল�াৱনৰ পাঁচ মাহৰ িপছত, শুকাবৈল ঈ�েৰ 
বতাহ বেলাৱােল৷ ধীেৰ ধীেৰ, ওখ প�র্ত 
মালা অৰাৰটত জাহাজখন ৈৰ গ’ল৷ পানী কিম 
নহাৈলেক েনাহ আ� চি�শ িদন জাহাজখনৰ 
িভতৰত থািকল৷

তাৰ িপছত বৰষুণ 
আিহল৷ চি�শ 

িদন আ� 
চি�শ ৰািত ধাৰাষাৰ 

বৰষুেণ পৃিথৱীখন বুৰাই 
েপলাইিছল৷ জল�াৱেন নগৰ আ� গাওঁেবাৰ 

বুৰাই েপলাইিছল৷ েযিতয়া বৰষুণ এিৰেল, েতিতয়া 
প�র্তসমূেহা পানীৰ তলত বুৰ ৈগ আিছল৷ 
উশাহ-িনশাহ েলাৱা সকেলাৰ মৃতুয্ ৈহিছল৷
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সমা�

জল�াবনৰ িপছত েনাহ 
আ� েতওঁৰ পিৰয়ােল 
আৰ�িণৰ কাৰেণ নতুন নতুন পথ 
িবচািৰ পাইিছল৷ সময়ত েতওঁৰ বংশধৰ 
সকেল েগােটই পৃিথৱী জুিৰেল৷ 
পৃিথৱীৰ সকেলােবাৰ জািত 
েতওঁৰ স�ানসকলৰ পৰাই 

উৎপ� ৈহিছল৷

বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্াণ কিৰেল আ� িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� 
ৈহেছ মৃতুয্, িক� ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক 
পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ 
িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আ� েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷ তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আ� 
েতামাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! েতওঁ এিতয়াই 

আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আ� তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ 

কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ �প ধাৰণ কিৰেল, আ� এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷ 
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আ� েমাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আ� এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল 
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ 

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আ� �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷

েনাহ আ� মহা জল�াবন

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

আিদপু�ক ৬ – ১০ অধয্ায়

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ

ঈ�েৰ েনাহৈল 
এক আচিৰত �িতজ্ঞা 
কিৰিছল৷ মানুহৰ পাপৰ 
িবচাৰ কিৰবৈল েতওঁ 
েকিতয়াও জল�াবন নপঠাই৷ 

ঈ�েৰ েতওঁৰ �িতজ্ঞাৰ 
এক মহান সুৱঁৰিণ িদিছল৷ 
েমঘ ধনুেৱ ঈ�ৰৰ 
�িতজ্ঞাৰ িচ� আিছল৷
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