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ْف إلى العائلة تعرَّ

ُجَل الصالَح الوحيَد المتبقَِّي في العاَلِم  كاَن نوٌح َرُجًل صالًحا، بِل الرَّ
كلِّه، بعَد أن أعلَن الله غضَبُه على جميع ُسكَّاِن األرض؛ ألنَُّهْم كانوا 

ُيعاِملوَن بعُضهم بعًضا بَوْحشيَّة. فُهم كانوا يسِرقوَن وَيكذبوَن
وُيؤذوَن َأَحُدهم اآلَخر، وقد َنسوا كيَف ُيريُد الله منهم أْن َيعيُشوا.

ًما في السّن، وكان متزوًِّجا ولديه ثلثُة وكاَن نوٌح َرُجًل ُمتَقدِّ
أبناء راِشديَن أسماؤهم ساٌم، وحاٌم، وياَفث. وكاَن لُكلٍّ من

أبناِء نوٍح زوجٌة.

كان نوٌح َيثُق بالله. لذا، حيَن طَلَب الله منه القياَم بأمٍر
َلب! في الواقع، أراَد الله منه ا، وافَق على تَلِبية الطَّ غريٍب جدًّ
َر أن أْن يبِنَي سفينًة ضخمًة ُتعَرف بالُفْلك؛ ألنَّ الله قرَّ

ّر. ُيرِسَل َفَيضانًا إلى األرِض لَتطهيِرها من الشَّ
وَلن ينُجَو من هذا الَفيضاِن إلَّ نوٌح وعائلُته

الذين سَيحَتموَن داخَل الُفلك.
تكوين 6: 10-5

ْر في األمر التالي: فكِّ

َوَعَد الله بأْن ُيَخلَِّص عائلَة نوٍح كلَّها. ماذا لو كاَنْت 
عائلُتَك هي العائلَة الوحيدَة المتبقِّيَة في العاَلم؟



✎
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صالة: 

يا رّب، أشُكُرَك من أجل أفراِد عائلتي. ساِعْدني أن أفَعَل أمًرا لطيًفا لُكلِّ 
واحٍد منُهم اليوم. آمين.

نشاط: 

َأنَجَب نوٌح ثلَثَة أبناء. َأُيمكُنَك أن تذكَر أسماَءهم؟

َمن ِمن هؤلء األشخاِص ليَس ُجزًءا من عائلِة نوح؟
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هل ُأصيَب نوٌح بالجنون؟

أخبَر الله نوًحا بالكيفيَِّة التي بها
ُيبَنى الُفلك. قاَل له: ‘‘أحِضْر بعَض

الخشِب المتين لِبناِء السفينة، واْطِل
األخشاَب من الداخل والخارج

ة القار. يجُب أْن يكوَن طوُل بمادَّ
السفينة 133 متًرا، وَعرُضها 22

متًرا، وارتفاُعها 13 متًرا. اجَعْل لَها
سقًفا، واْبِن مساكَن في داِخِلها مؤلَّفًة من ثلثِة طوابق، واجعِل الباَب 

وفان، تكوُن أنَت في أمان’’. في جانِِبها. وعندما يأتي الطُّ

ففَعَل نوٌح كلَّ ما َأَمَره به الله وبََنى الُفْلك. وكاَن الناُس
بون. حتَّى إنَّهم كانوا يستهزأون به قائلين: ُيراقبوَنه ويتعجَّ

ا عِن البحر؟’’ ‘‘لماذا يبني سفينًة في مكاٍن بعيٍد جدًّ

تكوين 6: 18-11

ْر في األمر التالي: فكِّ

أحيانًا، نجُد صعوبًة في ِفْعِل األمور الصائبة. ويزداُد 
األمُر صعوبًة حيَن ترى أنَّ جميَع األشخاِص المحيطيَن 

بَك يفعلوَن أمًرا مختلًفا، ويسَخروَن أيًضا بك.



✎
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صالة: 

واَب حتَّى إن  يا رّب، ساِعْدني وَأعِطني الشجاعَة الكافيَة ألفَعَل الصَّ
حاَوَل اآلخرون إيقافي.

نشاط:

استعَمَل نوٌح أدواٍت كثيرًة لِبناِء الُفلك. َأُيمكنَك أن ُتسمَِّي هذه 
األدواِت الثلث؟



نوٌح يجَمُع الحيوانات

عندما َخَلَق الله العاَلم، وضَع فيه جميَع أنواِع الحيواناِت لَتعيَش
هناك. لقد َطَلَب الله من نوٍح أْن ُيدِخَل إلى الُفْلِك َذَكًرا وُأنثى

من جميع أنواِع الحيواناِت والطيوِر والزواحف.

َن الطعاَم داخَل الُفْلِك إلطعاِم الكلِّ من  كما أمَره بأن ُيخزِّ
حيواناٍت وَبَشر. فالله أراَد أْن تبقى الحيواناُت موجودًة على

وفاِن أيًضا. وقال: ‘‘سُأمِطُر على األرِض  األرِض بعَد الطُّ
ي ُطوفاٌن عظيٌم كلَّ كائٍن  أربعيَن يوًما وأربعيَن ليلة، وسُيَغطِّ

حيٍّ في العاَلم’’.

فقط نوٌح وعائلُته والحيواناُت هم الذين سَيحَتموَن داِخَل الُفلك.

تكوين 6: 19-22، تكوين 7: 4-1.

ْر في األمر التالي: فكِّ

هل تعَلُم لماذا َطَلَب الله من نوٍح إدخاَل الحيواناِت إلى الُفلك؟

صالة:

يا رّب، أشُكُرَك على الحيوانات.

ساِعْدني أن أعتنَي بها وأهتمَّ
بالمخلوقاِت التي صنعَتها.
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نشاط:

هل ُيمِكُنَك العثوُر على عشرة حيواناٍت في مربَّع الكلماِت التالي؟
حمار

حمار وحشي
فيل

دجاجة
خنزير

أفعى
حصان

أسد
كلب
جمل

 أ     ح    ى    ع    ف    أ     و     ة     ج
 ر     ع    ى    ل     ؤ   ش   ب    خ    م
خ     غ     ل    ك   ث   ق    ي     ز    ل
ح     ح    ص    ا     ن    ل    ف   ق     ع
 م     د     ذ     ء    ى   ص   ي    غ    ف

  ا     ض    ر     ا     م    ح     ل    ى     أ

 ر     ث    ع   ص   ف   ح    ك     ة    س
 و     ب     د     ا    ف    ر     ؤ     ء     د
 ح     ف    ج    خ    ن    ز     ي     ر    ي

ش   س    ا     غ    خ    ن    ت    ل   ب
 ي     غ     ج    ق    ث   ص   ض   ش    ل

 ا     س    ة     ب    ل    ت     ة     ى    ك






