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েনাহ এমন এক মানষু েযইন 
ঈ�রর উপাসনা করিছলা। 
অনয্ �েতয্েক ঈ�রের ঘৃণা 
এবং অমানয্ করিছল। একিদন 
ঈ�র িবর� অইয়া িকছু 

কইলা। ঈ�র েনাহের 
কইলা, 

“আিম এই খারাপ 
দিুনয়াের 
�ংস করতাম।” 
“শধু েতামার 

পিরবারই র�া পাইেবা।”



ঈ�র েনাহের সতকর্  কির িদছলা েয 
একটা বড় বনয্া আইয়া দিুনয়াের ঘুির 
লাইেবা। “একটা কােঠর বা� ৈতয়ার 

কর, েতামার পিরবার এবং 
অেনক �াণীর পে� যেথ� বড় 
একটা জাহাজ 
ৈতয়ার 

কর,”...



... েনাহের আেদশ েদওয়া অইিছল। 
ঈ�র েনাহের সিঠক িনেদর্শনা িদছলা। 
েনাহ বয্� অই েগছলা!



েনাহ েকেন জাহাজ 
ৈতয়ার করিছলা 
তা বয্াখয্া করার 
লািগ 

মানেুষ 
স�বত িব�প 
করিছল।



েনাহ িনমর্ান করার 
কাম চালাইয়া েগল। 
তাইন মানষুের 
ঈ�রর 

িবষেয় সব 
সময় কইেত 
থাকতা। েকউ 
হনেছ না।



েনাহর খুব িব�াস আিছল। তাইন ঈ�রের 
িব�াস করিছলা যিদও এর আেগ বৃি� পড়িছল 

না। শী�ই জাহাজটা মাল 
বহন করার লািগ 

��ত অই
েগিছল।



এবার আইেছ পশপািখ। ঈ�র িকছু �জািত 
তািক সাতটা কির লইয়া আইছলা, অনয্খান 

তািক দইুটা �জািত।



বড় এবং েছাট পািখ, েছাট এবং ল�া পািখ 
হকলতের জাহােজ তুলা অইেছ।



েনাহ যখন পশপািখ েবাঝাই করিছল 
তখন মানেুষ তাের অপমান করিছল। 
তারা ঈ�রর িবরে� পাপ করা ব�
করেছ না। তারা জাহােজ 
ঢুকেত চাইেছ না।



হকলর েহেস, 
সব �াণী 
এবং পািখ 
জাহােজ িছল। 
ঈ�র েনাহের 
আম�ণ জানাইিছল 
“জাহােজ আও,”। “তুিম 
এবং েতামার পিরবার।”



েনাহ, তার 
বউ, তার 
িতন েছেল 
এবং তারার 
বউরা জাহােজা 
হামাইছইন। 
তারপের ঈ�র দরজা 
ব� কির িদছইন!



তারপের বৃি� আইেলা। 
এক মহা বষর্ণ দিুনয়াের 
চি�শ িদন ও রাইত 
পযর্য্� িভজা রাখিছল।



শহর এবং 
�ামগলােত বনয্ার পািন 
ঢািলয়া েদওয়া অইেছ।



যখন 
বিৃ� 
থামল, এমনিক 
পাহাড়গলাও পািনর 
তেল নািম েগিছল। বায়ুেত িনঃ�াস 
তয্াগ করা সব িকছুই মির েগছেলা।



পািন নামার লেগ লেগ
জাহাজটা ভািসয়া উঠল। 
এইটার িভতের অ�কার 
হইেত পাের, আবছা, এবং 
এমনিক ভীিতজনক হইেত
পাের। িক� জাহাজটা 
েনাহের বনয্ার হাত তািক 
আ�য় িদিছেলা।



পাঁচ মাস বনয্ার পের, ঈ�র একটা হকনা 
বাতাস পাঠাইছইন। আে� আে�, জাহাজটা 
অরােরােত পাহােড়র উঁচা েজগাত
িবরাম লওয়াত আইিছল। েনাহ 

পািন কমার 
লািগ আরও 

চি�শ

িদন আগর 
েজগাতই আছলা।



েনাহ জাহাজর খুলা জানালা মকুায় একটা 
কাউয়া এবং একটা কইতর ছািড় িদছলা। 
হকনা জাগা না পাইয়া কইতর েনাহর কােছ 
িফিরয়া আই েগিছল।



এক স�াহ পের েনাহ 
আবার েচ�া করল। 
ঘুঘু তার েঠােট কিরয়া 
একটা নয়া জলপাই পাতা 
লইয়া িফিরয়া আইিছল। 
পেরর স�ায় েনাহ জানতা
েয দিুনয়া হকাই েগেছ কারণ 
কইতরটা িফিরয়া আইেছ না।



ঈ�র েনাহের কইছইন েয অখন সময়
হইল জাহাজটা ছািড়য়া যাওয়ার।
একসােথ েনাহ এবং তার পিরবার 

পশপািখরাের 
ছািড় িদল। 



েনাহ িন�য়ই কৃত�! তাইন একটা েবদী 
িনমর্াণ করিছেলন 
এবং ঈ�রর 
উপাসনা করিছেলন 
েযইন তাের এবং তার 
পিরবারের ভয়াবহ 
বনয্ার হাত তািক র�া 
করিছেলন।



ঈ�র 
েনাহের 
একটা িব�য়কর 
�িত�িত িদছলা। 

তাইন আর েকান 
সময় মানষুর 
পাপর িবচারর 
লািগ বনয্া 
পাঠাইতা না।



ঈ�র তাঁর 
�িত�িতর 
একটা মহান 
�রণ কিরয়া 
িদছইন। 

রংধন ু
আিছল ঈ�রর 
�িত�িতর 
ল�ণ।



েনাহ এবং তার 
পিরবার বনয্ার পের নতুন 
শরয়াদ পাইিছল। কাল�েম, 
তার বংশধর হকলেত পুরা 
দিুনয়াত বয্ািপ েগিছল।

দিুনয়ার সব জািত 
েনাহ 

ও তার হরত্তাই�র 
কাছ তািক আইিছল।
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বাইেবল, ঈ�রর বাকয্ তািক একটা গ�,

পাওয়া যায়

আিদপু�ক ৬-১০

“আপনার বাণীর শ� আেলা েদয়।”
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০



েশষ অইল



বাইেবলর এই গ�টা আমরাের িব�য়কর 
ঈ�র স�েকর্  কইেছ এবং েক তাঁের জানেত চায়।

ঈ�র জােনাইন েয আমরা খারাপ কাজ করিছ, 
যাের তাইন পাপ কইছইন। পােপর সাজা অইেছ
মৃতুয্, িক� ঈ�র আপনাের অত ভালাফাইন েয 
তাইন তাঁর একমা� েছেল, যীশের �ুেশা িদয়া 
মারার লািগ এবং আপনার পাপর সাজা েভাগ 
করার লািগ পাঠাইছলা। এরপের যীশ পুনরিত্থত 
অইয়া �েগর্ িফিরয়া েগছইন! আপিন যিদ যীশর 
�িত িব�াস রাখইন এবং তাঁনের আপনার পাপর 
�মা করার লািগ কইন, তাইন করবা! তাইন 

অখন আইয়া আপনার মইেধয্ থাকবা এবং আপিন 
তাঁর লেগ হারাজীবন বাঁিচয়া থাকবা।



আপিন যিদ সতয্ের িব�াস করইন তাইেল ঈ�রর 
কােছ ওটা কউ�া: ি�য় যীশ, আিম িব�াস কির েয 
আপিন ঈ�র, এবং আমার পাপর লািগ মরেত

একজন মানুষ অইিছলা এবং এখন আপিন আবারও 
বাঁিচয়া আছইন। দয়া কিরয়া আমার জীবেনা আউ�া 
এবং আমার পাপ �মা কির েদইন, যােত অখনই 
আিম নয়া জীবন পাই এবং একিদন িচরকাল 

আপনার লেগ থাকমু। আমাের আপনার আনুগতয্
অইেত এবং আপনার হরত্তার লাখান জীবনযাপন 

করেত আমাের সাহাযয্ করইন। আেমন।

�িতিদন বাইেবল পড়ইন এবং ঈ�রর লেগ 
মাতইন! েযাহন ৩:১৬
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