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 مع نوح هللا عهد

 17 :9 – 20 :8تكوين 

حق في ملكية أي  ال تشتري  فأنتأخرى، مدينة معينة  إلىبناء طريق من مينيابوليس  إلىكنت تهدف  إن
مقصود  أن تعرف ما هي المدينة التي إلىالطريق  عرض تحفر شبر واحد فيأي أشجار أو  تقطعأو  طريق

األشياء التي و من البداية.  كقرارات يؤثر على كل المقصود الوصول إليهفالمكان . إليها لوصولالطريق امن 
ا أراض تشتري : "لماذا إذا سألك أحدهممنطقية بسبب هدفك في نهاية المطاف. تكون بداية التقوم بها في 

 ".وليس ميالكامانكاتو  إلى اطرق ي أقوم ببناء، "ألنتجيب؟" زراعية في بحيرة بريور

 :الماضييحدد المستقبل 

اهلل نفسه هو ف. قد سبق وعينه طريق هللا لمستقبلة هي أن التاريخ هو ة في المسيحي  ساسي  العقائد األواحدة من 
خالله  يمرا . التاريخ ليس مسارا عشوائي  في العمل العم الالطريق السريع وكبير المهندسين ورئيس ضابط 
من قبل هللا الذي يدير  تم هندسته الكمال، إلىخلق ال منؤدي ي طريقبل هو دون بوصلة. بالريف  إلىالناس 

ن هللا الهدف قبل تأسيس عي  وقد مكان ما.  إلىالتاريخ يتجه لمستقبل. السيادة لكل شيء من وجهة نظره ذات 
 كل األحداث هذا الهدف.تخدم اإللهية األسمى  العالم، وتحت عنايته

َرْت، ِإْذ َلْم َيُكْن َواِحٌد ِمْنَهاَرَأْت َعْيَناَك أَْعَضاِئي: "يقول صاحب المزامير " ، َوِفي ِسْفِرَك ُكلَُّها ُكِتَبْت َيْوَم َتَصوَّ
قد كتب بالفعل في هللا السريع للتاريخ، طريق في  الضئيل كإسهاملتقوم بغدا  تستيقظن فقبل أ(. 16 :139)

َأَنا هللُا هللا: "، يقول 10 – 9 :46شعياء وفقا إلالتخمين. ب ال يقوم، ذلككتابه ما سوف تنجزه. وعندما يكتب 
ِئاًل: َرْأِيي َيُقوُم َوَأْفَعُل ُكلَّ َوَلْيَس آَخُر. اإِللُه َوَلْيَس ِمْثِلي. ُمْخِبٌر ُمْنُذ اْلَبْدِء ِباأَلِخيِر، َوُمْنُذ اْلَقِديِم ِبَما َلْم ُيْفَعْل، َقا

ِتي كان ينبغي القيام به  ، وعلم ماقيام بهاللهدف  أى مار هللا نهاية التاريخ. شهد في بداية التاريخ  ".َمَسرَّ
ِتي: "قضى بأن يكون ، و لتحقيق ذلك ؛ متى 28 :4؛ 23 :2!" )انظر أيضا أعمال َرْأِيي َيُقوُم َوَأْفَعُل ُكلَّ َمَسرَّ

 (.8 :17؛ 8 :13رؤيا ؛ 20 :1بطرس  1 ؛4 :1أفسس ؛ 34 :25

مكان الوصول ويوجه طاقم بالفعل في فكأنه يقف من المستقبل.  هللا التاريختماما يدير المعنى الحقيقي لذا فب
ريد هذا يعني أنه عندما ت. أو سليبي أيمانكاتو بدال من جاينسفيل إلى السريع  هصل طريقالطريق حتى ي
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ظم المؤرخين، عليك أيضا أن مجرد نظرة على الماضي مثل معتلقي ، ال ةتوضيحا لبعض األحداث التاريخي  
 الرئيسيالتفسير  إذا ،من المستقبل الرئيسي لألمور هو إدارة التاريخالمستقبل. إذا كان السبب  إلىنظر ت

فسير النهائي أن هناك ، قد يكون التمنحدرا في الغربمنحنى بنا طاقم الطريق في المستقبل. إذا هو لألمور 
 الشرق. إلى مستنقع قادما

 :في العهد القديم التحوالتالعهد الجديد يوضح 

هو أسباب سابقة،  هبحث عنستتفسير الوحيد لألحداث فال، يشارك بقوة في التاريخبإله  إذا كنت ال تؤمن
ر تفسيدائما جزًء من غدا في الكتاب المقدس، سيكون  تقد ر هللا. ولكن بمجرد أن ي ةمستقبلوليس أغراض 

 اليوم.
: كيف يؤثر هذا ننا ينبغي أن نشمل أسئلة مثلفإ، ل في أعمال هللا في العهد القديمتأموهذا يعني أننا عندما ن

طاقم  إلىابن هللا ينضم حاسمة حيث الأحداث العهد الجديد التحول في الطريق السريع للعهد القديم بدوره في 
إذا كان مجيء االبن في ، و ن هللا يدير التاريخ من المستقبلذا كاللطريق السريع لمدة ثالثين عاما؟ إالعمل 

تحضيرات لمجيء هي كلها تجارب نوح وابراهيم وموسى وداود ف، ستقبلمجرد لمحة من الم التاريخ هو
َمْهَما َكاَنْت َمَواِعيُد "على وعود، والعهود تحتوي دائما و ؛  من هؤالء القديسينهللا عهدا مع كال المسيح. صنع

 أرشدالمستقبل الذي هو مجيء المسيح  كانف، (. ولذلك20 :1كورنثوس  2" )«النََّعمْ »]المسيح[ هللِا َفُهَو ِفيِه 
 عمل هللا في أوقات العهد القديم.كل 

 :العهد مع نوح الطريق للمسيح أعد  

هللا مع نوح  عهودنظر معكم في هو أن ا ميالد المسيححتفال باأل قبلما أريد القيام به في أيام األحد األربعة 
دوا الطريق للمسيح كيفوإبراهيم وموسى وداود بهدف   همهارات. واصلي أن تتعزز ثقتنا في تخطيط هللا و مه 

 ة.الهندسي  
عن الطوفان، "نوح  في عظةمرة ذات يقول  هولدتكيجون  سماععهد هللا مع نوح. أتذكر  إلىاليوم ننظر 

 في الكتاب غضب هللاعن ة نها واحدة من أكثر القصص المرعبة والمأساوي  قصة لألطفال!" إ ليسوالفلك 
مع  لفسحة كبيرة من بحر فارغلتقط مزاج القصة في نقش له ا، دوري، الفنان الفرنسيوستاف المقدس. ج
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 ون قاألم واألب تنزل، و مرعوبين على الصخرةبضعة أقدام فوق األمواج. هناك ثالثة أطفال ناتئة وحيدة صخرة 
وجثث . مر عمالقاألمان. يجلس على صخرة نبر  إلىقليال  في محاولة يائسة لدفع المولود الرابعالبحر  إلى

ليس  هو، أن نقوله عن هذه القصة. أي شيء آخر يمكننا منهكة انسور من فوق تدور المياه و  تطفو على
 .الطيف

 للطوفان:ة ي  الرسالة الثالث

 .ةي  ثالث هذه القصة هيرسالة 

 باستمرار.بالشر عظيم جدا وقلبه مليء  اإلنسانشر ، أوال. 1

 .خطاة غير التائبين بدينونةر اليدم   نهايته وهوإلى  يأتي صبر هللا، ثانيا. 2

ه طريقعن بناء هللا ال يتوقف  الدينونة. حتى في اإلنسانهدفه في خلق  عنهللا ال يتخلى ، ومع ذلك، اثالث. 3
تيَيُقوُم وَ  هَرْأي .السريع  حقيقية الدينونة (.21 :14" )عدد ُتْمأُل ُكلُّ اأَلْرِض ِمْن َمْجِد الرَّب ِ : "هْفَعُل ُكلَّ َمَسرَّ

 غير معروف. إلى عالج المستقبل، إلىقصة تشير ال، لكنها لن تكون الكلمة األخيرة. ومروعة

 :شرير جدا اإلنسان. قلب 1

في حالته  اإلنسانأن قلب  الطوفانقصة تعلمنا ، أوال. على حدىهذه الدروس الثالثة  إلىدعونا ننظر 
. على اإلنسانواضحة بشأن فساد العهد القديم تصريحات  يقد مشرير جدا. بين الحين واآلخر هو الطبيعية 

ْرُت، َوِباْلَخِطيَِّة َحِبَلْت ِبي ُأمِ ي" 5 :51، مزمور سبيل المثال فساد ." ولكن عادة ما يصور هَأَنَذا ِباإِلْثِم ُصوِ 
؛ تل أخاهقوقايين  ،باللوم على حواءآدم ألقي ، 3تكوين سقوط في ال. بعد في نتائجهببساطة  اإلنسانشر قلب 

َرَأى الرَّبُّ َأنَّ " ، يقول الكاتب5 :6تكوين تصل إلى ، وعندما بتعدد الزوجات، وأفتخر والمك قتل صبيا، وقام
يٌر ُكلَّ َيْوٍم. اإلنسانَشرَّ  ِر َأْفَكاِر َقْلِبِه ِإنََّما ُهَو ِشرِ  أن كل  11اآلية تبي ن  "َقْد َكُثَر ِفي اأَلْرِض، َوَأنَّ ُكلَّ َتَصوُّ

 ."َوَفَسَدِت اأَلْرُض َأَماَم هللِا، َواْمَتأَلِت اأَلْرُض ُظْلًما: "انندلع في كل مكقد ا الداخليهذا الشر 

ميالد المسيح ال معنى له من دون ة. قدوم موسم عقيدة الخطيهو  للطوفانوبالتالي فإن الدرس األول 
من الطوفان  الفكرة األولى(. 5 :2تيموثاوس  1الخطاة ) العالم ليخلص إلى، ألن يسوع المسيح جاء الخطية
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تم  وقد، كانت الحالة قبل الطوفان . لكنني افترض شخص قد يقول: "هذهنستحق الدينونةو  خطاةأننا  هي
 هذا الرأي. ثالثة حواجز ضد يضعلكن الكاتب  ".ُيدانونحن أحفاد نوح البار الذي لم  هاتطهير 

 :بعد الطوفان اإلنسانتحسن حالة قلب لم ت

َر اإلنسانأَُعوُد َأْلَعُن اأَلْرَض َأْيًضا ِمْن َأْجِل  الَ " :في قلبههللا  قال، الطوفان بعد، 21 :8، في أوال ، أَلنَّ َتَصوُّ
يٌر ُمْنُذ َحَداَثِتهِ  اإلنسانَقْلِب  نه ليس من السذاجة إ. بسبب الطوفانتحسن تقدير هللا لحالتنا األخالقية لم ي." ِشرِ 

 ة.هم بال خطينوح وذريته  عتقاد بأناإل

 :نوح بعد الطوفان سقط

َواْبَتَدَأ ُنوٌح َيُكوُن َفالًَّحا َوَغَرَس " وما يليه 20 :9تكوين يقول بعد الطوفان ، الثانيحاجز الهذا هو في الواقع، و 
 اإلنسانفكما أن خطايا ابنه.  إلىالخاصة أدت  خطيتهو  "َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر َفَسِكَر َوَتَعرَّى َداِخَل ِخَباِئِه. َكْرًما.
ة األول طريقا للخطي اإلنسانفتح بعد الطوفان  هكذا ة لجميع أبنائه،للخطي فتح الطريق بعد الخليقة األول

 فاسدة.ذريته. قبل الطوفان وبعد الطوفان الطبيعة البشري ة لجميع 

 :النعمةنوح ب َخُلص

نجاة نوح هو أنه . سبب 8 :6تكوين هو ة ا خال من الخطيجديدقد بدأ جيال  للظن بأن نوح الثالثالحاجز 
: اتفق (9 :6نعمة عند هللا ألنه "سار مع هللا" ) خطية، لكنه وجد بالنوح  ". لم يكنَوَجَد ِنْعَمًة ِفي َعْيَنِي الرَّب ِ "

. ولكن 9 :6في تكوين  البارا وكام . ودعيهللافي نعمة ثقته وضع ، و عنها تحول، شر خطيته بشأنمع هللا 
، واذا إذا لم يستمر في تصرفاته الخاطئة كامال اإلنسانيكون ة. كامال في العهد القديم ال تعني دائما بال خطي

ل عنها، وأتى، و كرهها . في بال خطيةيعني  (. كما أن البر ال1 :1 أيوب)راجع  طالبا رحمتههللا  إلى تحو 
ل عنها، ويثق في هللا، و خاطئ الذي يكره الخطيةالهو  البار اإلنسان، لعهد القديما يسعى للطاعة، ، و يتحو 

ُنوٌح  اإليمانبِ "  7 :11(. وهذا ما يؤكده عبرانيين 11-10، 2-1 :32قبول بالنعمة. )راجع مزمور الحظى بوي
اَر َواِرًثا ِلْلِبرِ   الَِّذي َلمَّا ُأوِحَي ِإَلْيِه َعْن ُأُموٍر َلْم ُتَر َبْعُد َخاَف، َفَبَنى ُفْلًكا ِلَخاَلِص َبْيِتِه، َفِبِه َداَن اْلَعاَلَم، َوَص 

 ".اإليمانَحَسَب 
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، (6 :30ديم "ختان القلب" )تثنية العهد الق ما يسميه لكنه أختبر. ةالعالمي   الخطية لقانون  نوح استثناءً  لم يكن
، . ولذلكاإليمانو لتوبة مجاال ل(. أعطى هذا 23 :1بطرس  1العهد الجديد الوالدة الجديدة )ما يطلق عليه و 

 عن كلقال يُ يمكن أن  اإليمانالوالدة الجديدة و فبدون هذه القصة. فإن عقيدة الخطية ُتعد الدرس األول ل
يٌر ُكلَّ َيْوٍم.ُكلَّ الرجال والنساء واألطفال " ِر َأْفَكاِر َقْلِبِه ِإنََّما ُهَو ِشرِ  ، (. في حال رفض هذه العقيدة6:5" ) َتَصوُّ

 مقدمة لخرافة جميلة. ميالد المسيحموسم ويصبح  الطوفانمعنى ينهار 

 :نهايته إلى يأتيهللا  صبر. 2

 7 :6الخطاة غير التائبين. وفقا لتكوين نه يدمر نهايته وأ إلىأن صبر هللا يأتي  للطوفان هوالدرس الثاني 
" : َماِء، أَلنِ ي  اإلنسانالَِّذي َخَلْقُتُه،  اإلنسانَأْمُحو َعْن َوْجِه اأَلْرِض »َفَقاَل الرَّبُّ َمَع َبَهاِئَم َوَدبَّاَباٍت َوُطُيوِر السَّ

َهاَيُة ُكلِ  َبَشٍر َقْد َأَتْت َأَماِمي، أَلنَّ اأَلْرَض اْمَتأَلْت نِ »َفَقاَل هللُا ِلُنوٍح: " 13ثم في اآلية " «.َحِزْنُت َأنِ ي َعِمْلُتُهمْ 
َفَها َأَنا : "الطوفانيقول هللا أن غضبه سيكون بمثابة  17اآلية  وفي "ُظْلًما ِمْنُهْم. َفَها َأَنا ُمْهِلُكُهْم َمَع اأَلْرِض.

َماِء. ُكلُّ َما ِفي اأَلْرِض َيُموتُ  آٍت ِبُطوَفاِن اْلَماِء َعَلى اأَلْرِض أُلْهِلَك ُكلَّ َجَسدٍ  ." ِفيِه ُروُح َحَياٍة ِمْن َتْحِت السَّ
 عن قصد هللا يأتي اإلعالن الواضح فيمطرقة الضربة الثالثة التي هي بمثابة ثم بعد هذه التصريحات 

ِض ِمَن الطُُّيوِر َواْلَبَهاِئِم َفَماَت ُكلُّ ِذي َجَسٍد َكاَن َيِدبُّ َعَلى اأَلرْ " --" البحري "الهولوكوست  21 :7تكوين 
اَفاِت الَِّتي َكاَنْت َتْزَحُف َعَلى  اأَلْرِض، َوَجِميُع النَّاسِ   ".َواْلُوُحوِش، َوُكلُّ الزَّحَّ

ها: يفهم أنبما فيه الكفاية للطفل  ة، وذلك ألن الدروس المستفادة منها سهلقصة لألطفال هيفي هذا المعنى 
عن الخطية، الشيء العالم، عل م نفس  إلىالمسيح غير التائبين. عندما جاء  قب الخطاةهللا يكره الخطية، ويعا

َفِإْن أَْعَثَرْتَك َيُدَك َأْو ِرْجُلَك َفاْقَطْعَها َوَأْلِقَها َعْنَك. َخْيٌر َلَك َأْن َتْدُخَل " 8 :18أبدية. متى جعل العقوبة نه إال أ
نفس هللا وابن هللا  طوفانيلق ن " .َأْن ُتْلَقى ِفي النَّاِر اأَلَبِديَِّة َوَلَك َيَداِن َأْو ِرْجاَلنِ اْلَحَياَة أَْعَرَج َأْو َأْقَطَع ِمْن 

 وصف.ال تُ  بدينونة الغير تائبين الدرس: هللا يكره الخطية، ويعاقب الخطاة

 ألجل اإلنسان:مقاصده  عنهللا ال يتخلى . 3

 ال يتخلى عناهلل ف خطية اإلنسان التي ال ُتطاقالرغم من أنه على  ، وهولطوفانل اثالثا درسولكن هناك 
 متجل يامجد هللا بلإلنسان أن يمأل األرض  قصد، و اإلنسان على صورته. لقد خلق هللا اإلنسانهدفه في خلق 
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ملء األرض مرة  بار وعائلته وأعطاه مهمة وبركةحافظ على رجل واحد فهو ، . ولذلكوبره اإلنسان إيمانفي 
َوَباَرَك هللُا ُنوًحا َوَبِنيِه " 28: 1هي نفس اإلرسالية المعطاة آلدم في تكوين  1: 9حظ كيف أن تكوين الأخرى. 

َفَأْثِمُروا َأْنُتْم َواْكُثُروا َوَتَواَلُدوا ِفي " :تكررت الوصية 7في اآلية  "َأْثِمُروا َواْكُثُروا َواْمأُلوا اأَلْرَض.»َوَقاَل َلُهْم: 
 ".«َوَتَكاَثُروا ِفيَهااأَلْرِض 

على "آدم" بداية ليست في الجنة. لذلك يجب ال. ولكن هذه المرة اجديد"آدم" للبدء من جديد مع مستعد اهلل ف
تهديدا ، من الحيوانات اتهديد: لملء األرض ثالثة تهديدات حقيقية ضده وضد إرساليته مع أن يتعامل الجديد

في العالم الجديد حيث  اإلنسانعل هللا ثالثة أحكام خاصة لحماية حياة جا من هللا. لذلك تهديدو ، من اإلنسان
 ة والفساد من جديد في وقت قريب.ستكثر الخطي

 :على الحيوانات ةجديدحقوقا هللا أعطى 

تكوين يقول ه حتى كغذاء. تخدم بحيث لن تهدده بل، على الحيوانات نسانإللجديدة  اهللا حقوقأعطى ، أوال
َماِء، َمَع ُكلِ  َما َيِدبُّ َعَلى َوْلَتكُ " 2-3 :9 ْن َخْشَيُتُكْم َوَرْهَبُتُكْم َعَلى ُكلِ  َحَيَواَناِت اأَلْرِض َوُكلِ  ُطُيوِر السَّ

أَلْخَضِر َدَفْعُت ُعْشِب ااأَلْرِض، َوُكلِ  َأْسَماِك اْلَبْحِر. َقْد ُدِفَعْت ِإَلى َأْيِديُكْم. ُكلُّ َدابٍَّة َحيٍَّة َتُكوُن َلُكْم َطَعاًما. َكالْ 
مجده من خالل إزالة تهديد  بمعرفةليمأل األرض  إرساليتهفي  فاهلل يدعم اإلنسان لذا ".ِإَلْيُكُم اْلَجِميعَ 

 لغذاء.ل وحتى استخدامهم، رهبةأن يجعلهم في لديه الحق  فاإلنسان اآلن: لحيواناتا

 :لكبح جماح القتلجعل هللا حكما 

التالي حراسة المجتمع ضد القتل. وباإلنسان، حياة  إلنهاءحق إلهي المن  جزءً  اإلنسانهللا أعطى ، ثانيا
َوَأْطُلُب َأَنا َدَمُكْم " 6-5الحيوانات. وبالتالي اآليات  كما، هي مهددة من قبل البشرملء األرض فإرسالي ة 

َساِن َأْطُلُب َنْفَس اإِلْنَساِن، ِمْن َيِد اإِلْنَساِن َأِخيِه. َساِفُك َدِم أَلْنُفِسُكْم َفَقْط. ِمْن َيِد ُكلِ  َحَيَواٍن َأْطُلُبُه. َوِمْن َيِد اإِلنْ 
 الحق الكاملقبل الطوفان أبقى هللا لنفسه  "اإِلْنَساِن ِباإِلْنَساِن ُيْسَفُك َدُمُه. أَلنَّ هللَا َعَلى ُصوَرِتِه َعِمَل اإِلْنَساَن.

 كان قايين قاتال حتى وإن، سبع مرات على كل من يذبح قايينام هللا هدد باالنتقأن الحياة. تذكرون  إلنهاء
. جعل من قبل اإلنسانعلى األقل جزئيا أن تكون مقيدة قتل الجريمة لجعل هللا حكما (. ولكن اآلن 15 :4)

 عاقب عليها باإلعدام.القتل جريمة يُ 
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عندما ، مجده. لذلكبرض األ ون صورته يمأل وقصد هللا هو أن الناس علىعلى صورة هللا.  اإلنسانلق خُ 
تجعل من إعدامه الخاص من قبل اإلنسان طريقة بهللا  يهاجم فإنه، هذا المجد ه أطفأ إمكانيةأن يظن اإلنسان

بعض اآلثار القانونية لهذه العملية )على سبيل  عنهللا  أعلنمن قصد هللا. في وقت الحق  جزءً  يصبح
من قبل هللا لحماية  خاصا إجراءً وضع تم ه ساسية هي أنولكن هنا النقطة األ، (6-1 :13 رومية، المثال

 .البشرمن تهديد  إرساليته

 :مع نوح اهللا عهديصنع 

غضبه ض افبمجده إذا من هللا نفسه. كيف يجوز على اإلطالق أن تكون األرض مليئة  اهناك تهديد، أخيرا
هللا عهدا مع نوح وأوالده في تكوين جعل البشر ضد هذا التهديد ة؟ لحماية مرة أخرى في طوفان ضد الخطي

ُيْخِرَب ُأِقيُم ِميَثاِقي َمَعُكْم َفاَل َيْنَقِرُض ُكلُّ ِذي َجَسٍد َأْيًضا ِبِمَياِه الطُّوَفاِن. َواَل َيُكوُن َأْيًضا ُطوَفاٌن لِ " 11 :9
َة ُكلِ  َأيَّاِم األَ " 22 :8تكوين الوعد نفسه بشكل إيجابي في " جاء .اأَلْرَض  ، ُمدَّ ْرِض: َزْرٌع َوَحَصاٌد، َوَبْرٌد َوَحرٌّ

وأعطيك الحماية من ، أعطي لك الحماية من الحيوانات، وبعبارة أخرى  ".َوَصْيٌف َوِشَتاٌء، َوَنَهاٌر َوَلْيٌل، اَل َتَزالُ 
. وسوف أعهدي في و ، اإلنسان عمليات العالم الطبيعي  ،بدال من تدمير ،دعمبالوعد أعطي لك الحماية مني 

نظام وأبقي على  مثل هذه الدينونة العالمي ةحجب أسوف ، ستمرعليها في الحياة. ما دام العالم متي تعتمد الو 
 الخليقة.

 :لطوفانلهي الدروس الثالثة ، إذن، هذه

 ؛دائماالشر بعظيم جدا وقلبه مليء  اإلنسانشر . 1

 ،تائبيينغير يدم ر الخطاة ال وهو، وصبره له نهاية، ة. هللا يكره الخطي2

ون مجده بإيمانهم عكسينساء برجال و خلق ليمأل األرض الهدفه في عن  يتخل ىاهلل ال ف ومع ذلك. 3
 .وطاعتهم
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 :خاتمة لقصة الطوفان

يقضي . لم الطوفان قبل كانتبقدر ما مازالت مشكلة بعد الطوفان  ن الحظ ما ينطوي عليه ذلك. الخطيةلك
مجد من يمأل األرض هو أن . إذا كان قصد هللا النعمة لم يضمن البرعهد و ، ةالدينونة على الخطيطوفان 

! لم يفشللشيء أكبر في المستقبل. هللا  ُيعدأو هللا ، قد فشلهللا : يجب أن نستنتج أحد أمرين إذن، بره
ك والفل، (7-5 :3بطرس  2بالنار ) ةالنهائي   للدينونة كظل الطوفان اب العهد الجديد رأواوبالتالي فإن كت  

خيرة قبل مجيء ابن لأليام األ كنموذجأيام نوح و ، (21-20 :3 بطرس 1 )لخالص النهائي  ل ظالباعتباره 
مازال يكره الخطية اهلل ف. اقصة نوح والطوفان غير مكتملة في حد ذاتهإن (. وما يليه 37 :24)متى  اإلنسان

 خاتمة.بحثا عن قصة ولم يتم العثور على عالج. تصرخ ال

أن . في نهاية الطوفان وقبل 20 :8في تكوين  موجودةخاتمة القادمة. عن القصة الة في نهائي  وهناك فكرة 
. َوَأَخَذ ِمْن ُكلِ  اْلَبَهاِئِم الطَّاِهَرِة َوِمْن ُكلِ  الطُُّيوِر الطَّاِهَرِة َوَأْصَعدَ هللا عهده "يصنع   َبَنى ُنوٌح َمْذَبًحا ِللرَّبِ 

َضا. َوَقاَل الرَّبُّ ِفي َقْلِبِه:  اْلَمْذَبِح،ُمْحَرَقاٍت َعَلى  َم الرَّبُّ َراِئَحَة الرِ  اَل أَُعوُد َأْلَعُن اأَلْرَض َأْيًضا ِمْن َأْجِل »َفَتَنسَّ
الذي يجب ، بأن هللا ظال، أيضا، ليس هذاأ. ةالنقي   الذبيحةكان ردا على  الكريم مع نوحعهد هللا ." «اإِلْنَسانِ 

 ابنه؟ ذبيحةوهي ، أعظم ى آخر ذبيحة في  هجدسوف ي، ةلخطيأن يجد عالجا ل

تقول ة. كما النهائي للخطيعالج الالعثور على  تم. بموسم ميالد المسيحبدأ وهي ت، هناك خاتمة لهذه القصة
ُهوِر ِلُيْبِطَل الْ ]المسيح[ َولِكنَُّه اآلَن َقْد ُأْظِهَر " 26 :9عبرانيين  ال  "َخِطيََّة ِبَذِبيَحِة َنْفِسِه.َمرًَّة ِعْنَد اْنِقَضاِء الدُّ

مجده. من أبدا ليمأل األرض  هللا لن يتخلى عن قصده. ولكن ه الخطية. نحن ما زلنا خطاةيكر هللا يزال 
 ألجله ُخلقت.ف الغرض الذي واكتش في موسم الميالد هذا لذا تعالي إليهالعالج النهائي هو يسوع المسيح. 

في وعود ثقة عطاء الي إلالنوحو ستخدم العهد مزيد من الدراسة الحظ كيف يُ للحصول على : ةمالحظة إضافي  
 (.7-5 :3؛ 5 :2 بطرس 2، 9 :54شعياء ؛ إ26-17 :33؛ 36 :31رميا هللا األخرى )إ


