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ما كانبین. كان نوح رجالً یعبد هللا
اآلخرون كارھین وغیر مطیعین

لوجاء الیوم الذي قال فیھ ا. �
:لنوحفقد قال. شیئاً یدعو للصدمة

إني سأدمر ھذا العالم الشریر،"
وسأنقذك

أنت
" .وعائلتك فقط



قد حذر هللا نوح أنھ سیأتي بطوفان عظیم 
إبن ِ فلكاً أي : "وأمر نوح. سیغطي األرض

وانات سفینة خشبیة كبیرة لتضم عائلتك وحی
وأعطاه هللا تعلیمات محددة . كثیرة

.وانشغل نوح بھ.لبنائھ



وكان الناس
یسخرون من نوح 

عندما كان یشرح لھم 
ورغم .عن سبب بناء الفلك

وكان . ذلك استمر في البناء
. أیضاً یحدث الناس عن هللا

.  ولم یسمع إلیھ احد



ن فقد آم. كان لنوح إیمان عظیم
با� رغم أن األمطار لم تنزل

ك وأصبح الفل. من قبل
.للتحمیلجاھزاً 



اختار الرب سبعة من بعض األنواع، . وجاءت الحیوانات
وجاءت الطیور الضخمة والصغیرة، .وزوج من أنواع أخرى

 ً كٌل اتجھ في طریقھ . البھائم الصغیرة والطویلةوایضا
.الفلكنحو



ما ربما كان الناس یسبون نوح بین
لم. كان یـُدخل الحیوانات الفلك

.یتوقفوا عن الخطأ في حق الرب
.ولم یطلبوا أن یدخلوا الفلك



وأخیراً دخلت كل
.الحیوانات والطیور
: ودعا هللا نوح قائالً 

." أدخل الفلك أنت وأھل بیتك"
فدخل نوح وزوجتھ وأبناؤه الثالثة

!وأغلق هللا الباب. وزوجاتھم



ثم أتى المطر وأغرق األرض بسیل 
غطى . عظیم لمدة أربعین یوماً ولیلة

وعندما توقف . الطوفان المدن والقرى
وماتت. المطر،حتى الجبال كانت تحت الماء

.ءجمیع الكائنات الحیة التي كانت تتنفس ھوا



وحین ارتفعت المیاه،طفى 
ربما كان . الفلك على السطح

مظلماً من الداخل، وربما كان 
 ً ن ولك. قصیراً أو حتى مخیفا

.الفلك حمى نوح من الطوفان



وبعد خمسة أشھر من الفیضان أرسل هللا 
لى وتدریجیاً استقر الفلك ع. ریاحاً جافة

ومكث نوح بداخلھ أربعین . جبال أراراط
.یوماً أخرین بینما كانت المیاه تنخفض



وأرسل نوح غراباً وحمامة 
من طاقة الفلك التي كان قد 

وحیث لم تجد الحمامة . عملھا
یھ مكاناً جافاً نظیفاً تمكث ف

.رجعت إلى نوح



وبعد أسبوع آخر، كرر 
نوح المحاولة، فعادت إلیھ 

الحمامة وفي فمھا ورقة 
م وبعد أسبوع تاٍل عل. زیتون

نوح أن األرض جفت إذ أن
.الحمامة لم تعد



.وأخبر هللا نوح أنھ قد حان الوقت لمغادرة الفلك
.فخرج نوح وأسرتھ وأخرجوا الحیوانات



وكم أحس نوح 
قفد بنى ! بالعرفان

مذبحاً وعبد الرب 
الذي أنقذه ھو وعائلتھ 

.من الفیضان



وأعطى الرب نوح وعداً 
مدھشاً بأنھ لن یعود أبداً 

یرسل فیضاناً لیدین خطایا
وأعطاه عالمة. اإلنسان

:  عظیمة تذكرة لوعده
.قزحقوس



ووجد نوح وعائلتھ 
بدایات جدیدة بعد 

فمأل نسلھ . الفیضان
األرض، وجاءت 

جمیع األمم من نوح 
.وأوالده



"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

نوح والطوفان العظیم

قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

10-6سفر التكوین 



3 60

النھایة



ذي قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، وال
.یریدك أن تعرفھ

ھذه الخطیة عقوبة. هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
، خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.  16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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