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নোহ একজন মানুষ ছিলেন 
যিনি ঈশ্বরের উপাসনা 
করতেন। বাকি সবাই 
ঈশ্বরকে ঘৃণা ও অবাধ্য ছিল।



একদিন, ভগবান একটা 
মর্মান্তিক কথা বললেন। 
"আমি এই দুষ্ট জগতকে 
ধ্বংস করব "শুধু তোমার 

পরিবার রক্ষা পাবে।"



ঈশ্বর নোহকে সতর্ক 
করেছিলেন যে এক মহাপ্লাবন 
এসে পৃথিবীকে ঢেকে দেবে।



"একটি কাঠের সিন্দুক, আপনার পরিবারের 
জন্য যথেষ্ট বড় একটি নৌকা এবং অনেক 
প্রাণী তৈরি করুন," নূহকে আদেশ করা 

হয়েছিল। ঈশ্বর নোহকে সঠিক 
নির্দেশনা দিয়েছিলেন। নোহ 

ব্যস্ত!



লোকেরা সম্ভবত 
উপহাস করেছিল 
কারণ নোহ ব্যাখ্যা
করেছিলেন 
কেন তিনি 
একটি 
জাহাজ তৈরি 
করেছিলেন। 
নোহ নির্মাণ করতে
থাকেন। তিনি মানুষকে 
ঈশ্বরের কথাও বলতে
থাকেন। কেউ শোনেনি।



নোহের অগাধ বিশ্বাস ছিল। আগে কখনো বৃষ্টি 
না হলেও তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন। শীঘ্রই 

সিন্দুকটি সরবরাহের 
জন্য প্রস্তুত ছিল।



এখন পশুরা এসেছে। ঈশ্বর কিছু প্রজাতির সাতটি 
এনেছেন, অন্যদের মধয্ে দুটি। ছোট-বড় পাখি, 

ছোট-বড় জন্তু- জানোয়াররা 
সিন্দুকের দিকে এগিয়ে 

গেল।



সম্ভবত লোকেরা নোহকে অপমান করেছিল 
যখন সে পশু বোঝাই করেছিল। তারা 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা বন্ধ 
করেনি। তারা সিন্দুকে প্রবেশ 
করতে বলেনি।



অবশেষে, 
সমস্ত 
পশু-পাখি জাহাজে 
উঠল। "নৌকোতে 
এসো," ঈশ্বর নোহকে 
আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। 
"তুমি এবং তোমার পরিবার." 



নূহ, তার স্ত্রী, 
তার তিন পুত্র 
এবং তাদের স্ত্রীরা 
জাহাজে প্রবেশ করলেন। তখন
আল্লাহ দরজা বন্ধ করে দেন!



তারপর বৃষ্টি এলো।
প্রবল বর্ষণে পৃথিবী
চল্লিশ দিন ও রাত 
ভিজিয়ে রাখল।



শহর ও 
গ্রামের উপর
দিয়ে বন্যার পানি 
ঢেলেছে। বৃষ্টি থামলে পাহাড়ও 
পানিতে তলিয়ে যায়। বাতাসে 
নিঃশ্বাস নেওয়া সবকিছুই মরে গেল।



জল বেড়ে উঠলে, সিন্দুকটি 
উপরে ভেসে উঠল। এটি
ভিতরে অন্ধকার, হতে
পারে আঁধার, এবং এমনকি 
ভীতিকর হতে পারে. কিন্তু 
জাহাজ নোহকে বন্যা
থেকে রক্ষা করেছিল।



বন্যার পাঁচ মাস পর, ঈশ্বর একটি 
শুকনো বাতাস পাঠান। ধীরে ধীরে, 
সিন্দুকটি আরারাত পাহাড়ের উঁচুতে
বিশ্রাম নেয়। পানি কমে যাওয়ায় 

নূহ আরও চল্লিশ 
দিন 

অবস্থান 
করলেন।



নোহ জাহাজের খোলা জানালা থেকে একটি 
দাঁড়কাক এবং একটি ঘুঘুকে পাঠিয়েছিলেন। 
বিশ্রামের জন্য একটি শুকনো পরিষক্ার 
জায়গা না পেয়ে, ঘুঘুটি নোহের কাছে ফিরে গেল।



এক সপ্তাহ পরে, নোহ 
আবার চেষ্টা করেছিলেন। 
ঘুঘু তার চঞ্চুতে একটি 
নতুন জলপাই পাতা নিয়ে 
ফিরে এল। পরের সপ্তাহে 
নোহ জানতেন পৃথিবী শুকিয়ে 
গেছে কারণ ঘুঘুটি ফিরে আসেনি।



ঈশ্বর নূহকে বলেছিলেন যে জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার 
সময় হয়েছে। একসাথে, নোহ এবং 
তার পরিবার প্রাণীগুলোকে খালাস 

করেছিল।



নোহ নিশ্চয়ই কত কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন! 
তিনি একটি বেদী 
তৈরি করেছিলেন 
এবং ঈশ্বরের উপাসনা 
করেছিলেন যিনি তাকে 
এবং তার পরিবারকে 
ভয়াবহ বন্যা থেকে রক্ষা 
করেছিলেন।



ঈশ্বর নোহকে 
একটি চমৎকার 
প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন। 

মানুষের পাপের 
বিচার করার জন্য
তিনি আর কখনও 
বন্যা পাঠাবেন না। 



ঈশ্বর তাঁর 
প্রতিশ্রুতি 
একটি মহান 
অনুস্মারক দিয়েছেন. 

রংধনু ছিল 
ঈশ্বরের 

প্রতিশ্রুতির চিহ্ন।



নোহ এবং তার 
পরিবার বন্যার পরে নতুন
সূচনা খঁুজে পেয়েছিলেন। সময়ের 
সাথে সাথে, তার বংশধরেরা 
পুরো পৃথিবীকে পুনরায়

মানুষ করেছিল।



বিশ্বের সমস্ত
জাতি নোহ এবং 
তার সন্তানদের কাছ 
থেকে এসেছে।



নূহ এবং মহাপ্লাবন

ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেল থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

জেনেসিস 6-10

“তোমার শব্দের প্রবেশদ্বার আলো দেয়।” 
গীতসংহিতা 119:130



দ্য এন্ড



এই বাইবেলের গল্প আমাদেরকে আমাদের
বিস্ময়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে যিনি আমাদের তৈরি 

করেছেন এবং যিনি চান আপনি তাঁকে জানুন।
ঈশ্বর জানেন আমরা খারাপ কাজ করেছি, যাকে তিনি 

পাপ বলেছেন। পাপের শাস্তি মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর 
আপনাকে এত ভালোবাসেন তিনি তাঁর একমাত্র 
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপের 

জন্য শাস্তি পেতে পাঠিয়েছেন। তারপর যীশু আবার 
জীবিত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন! আপনি যদি যীশুতে 

বিশ্বাস করেন এবং তাঁর কাছে আপনার পাপের ক্ষমা 
চান, তিনি তা করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন 

আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি চিরকাল 
তাঁর সাথে বসবাস করবেন।



যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে এটি সত্য, 
তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:

প্রিয় যীশু, আমি বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বর, 
এবং আমার পাপের জন্য মরতে একজন মানষু 
হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবিত 

হয়েছেন। দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার 
পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি এখন নতুন জীবন পেতে 
পারি, এবং একদিন চিরকাল আপনার সাথে থাকতে 

পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং 
আপনার সন্তান হিসাবে আপনার জন্য বাঁচতে 

সাহায্য করুন। আমীন।
বাইবেল পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে কথা 

বলুন! জন 3:16
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