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Nô-ê, người tôn thờ
Đức Giê-Hô-Va. Mọi người 
khác căm ghét và không 
làm theo lời Ngài. Đức 
Chúa Trời phán rằng “Ta 
sẽ tiêu diệt thế giới bại 
hoại này” và Ngài phán 

cùng Nô-ê “Chỉ duy 
nhất có 
gia đình 
ngươi được 
cứu”.



Đức Giê-Hô-Va cảnh báo Nô-ê rằng sẽ
có một trận lụt lớn bao phủ mặt đất. 
“Ngươi hãy đóng một chiếc tàu gỗ lớn 
đủ chỗ cho cả gia đình và gia súc” 

Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê. 
Ngài hướng dẫn Nô-ê rất cụ
thể và Nô-ê làm theo những 

điều Ngài 
phán dặn. 



Mọi người nhạo báng 
Nô-ê khi ông giải 

thích lý do vì sao 
ông đóng tàu. Ông 

vẫn tiếp
tục đóng
và nói

với mọi
người về
Đức Chúa

Trời nhưng
không ai lắng

nghe cả.



Nô-ê có một đức 
tin mạnh mẽ vào Đức 
Giê-Hô-Va. Ông tin vào 
điều Ngài phán mặc dù 
chưa từng có mưa trước 
đây. Rồi thì tàu cũng 

được xong chứa đầy 
những vật cần

thiết. 



Bây giờ đến các loại gia súc. Đức Giê-Hô-Va 
phán mang vào bảy cặp, đực và cái, các loại 

chim trời lớn, nhỏ, thú rừng 
nhỏ và cao.



Có lẽ người ta lên tiếng sỉ
vả Nô-ê khi ông mang những 
loài gia súc đó vào tàu. 
Họ không ngừng kết tội 
Đức Chúa Trời. Họ không 
hỏi xin để được 
vào tàu. 



Cuối cùng,
tất cả những
gia súc và
chim trời
cũng được

mang vào tàu.
“Lên tàu đi” Đức

Giê-Hô-Va phán cùng
Nô-ê. “Ngươi và gia

đình ngươi” Nô-ê, vợ,
con trai và dâu đồng lên

tàu. Sau đó Đức Chúa 
Trời đóng của tàu lại.



Sau đó mưa xuống. 
Nước lụt phủ mặt 
đất trong vòng 40 

ngày đêm.



Nước
lụt

dâng
ngập thành
phố và đồng

bằng. Khi trời ngớt mưa,
thậm chí các ngọn núi cũng bị

ngập nước. Tất cả các vật
có sinh-khí đều bị chết.



Khi nước dâng lên, tàu 
cũng được nâng bổng lên 
trên mặt nước. Có thể bên 
trong tàu hơi tối, ghồng 
ghềnh, và thậm chí cũng 
hơi lo sợ nữa. Nhưng đó 
là nơi ẩn náu của Nô-ê 
trong suốt trận lụt. 



Sau năm tháng ngập lụt Đức 
Giê-Hô-Va bèn cho một cơn gió 
khô ngang qua mặt đất. Dần dần, 
tàu hạ xuống và tấp trên núi 
A-ra-rat. Nô-ê ở bên trong 
tàu thêm 40 ngày nữa 

khi nước 
hạ.



Nô-ê mở cửa tàu và thả một con quạ và một con 
bồ câu. Nhưng chẳng tìm nơi nào để đáp chân 
xuống, bồ câu bay trở về trong tàu cùng người. 



Một tuần sau, Nô-ê
lại thả bồ câu ra khỏi 
tàu. Bồ câu tha về một
lá ô-li-ve tươi. Tuần

tiếp theo, Nô-ê biết rằng 
mặt đất đã khô vì chuyến 
này bồ câu chẳng trở
về cùng người 
nữa.



Đức Giê-Hô-Va phán cùng Nô-ê và gia 
đình người hãy ra khỏi tàu và thả
ra mọi vật sống đã ở cùng người.



Nô-ê rất mang 
ơn Đức Giê-Hô-
Va vì đã cứu 
người và gia 
đình người khỏi 
trận đại hồng 
thủy. Người lập 
bàn thờ và dâng 
lễ lên Đức Giê-
Hô-Va.



Đức Giê-Hô-Va 
đã phán cho Nô-ê 
một sự giao ước 
tuyệt vời. Ngài 
sẽ không đem nước 
lụt để trừng phạt tội 
lỗi của loài người. 

Đức Chúa Trời 
làm dấu chỉ sự

giao ước của Ngài 
là cầu vồng.



Nô-ê và gia đình 
người có một sự
bắt đầu mới sau trận 
lụt. Dòng dõi nhà người 
đã sản-sanh đầy dẫy trên 
đất. Tất cả các quốc gia 
ngày nay đều xuất phát 

từ Nô-ê và 
gia đình 
người.



Nô-ê và trận đại hồng thủy

Một câu chuyện về lời của Chúa, 
được tìm thấy trong Kinh Thánh

Sáng Thế Ký 6-10 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130



Kết thúc



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.

Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng Chúa 
yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của mình 
là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì tội lỗi 
của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc sống và về
thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin Ngài tha thứ

cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ! 
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ, 

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.

Nếu bạn tin điều này là 
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời, 
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, và 
một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo Ngài 

và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!   
Giăng 3:16
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