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Nô-ê là người thờ phượng Đức 
Chúa Trời. Mọi người khác đều 
ghét và không vâng lời Chúa. 
Một ngày nọ, Chúa nói một điều 
gây sốc. "Ta sẽ hủy diệt thế giới 
gian ác này," Chúa nói với Noah. 

"Chỉ gia đình của bạn 
sẽ được 
cứu."
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Cuối cùng, tất cả 
các loài động vật 
và chim đã lên tàu. 
"Hãy vào trong tàu," 
Đức Chúa Trời mời Nô-ê. 
"Bạn và gia đình của bạn." Nô-ê, 
vợ ông, ba con trai và vợ của họ vào 
trong tàu.  Rồi Chúa đóng cửa lại!

Bây giờ là động vật. Đức Chúa Trời đã mang đến bảy trong 
số một số loài, hai trong số những loài khác. Các loài chim 

lớn và nhỏ, những con thú nhỏ và cao đã tìm 
đường đến hòm.

Mọi người có lẽ đã 
chế nhạo khi Noah 
giải thích lý do tại 
sao ông lại làm một 
chiếc tàu. 

Noah tiếp 
tục xây dựng.
Anh ấy cũng liên tục 
nói với mọi người về 
Chúa. Không ai 
nghe.

Có lẽ mọi người đã hét lên những lời lăng 
mạ Nô-ê khi ông chất những con 
vật. Họ đã không ngừng phạm 
tội với Chúa. Họ không yêu 
cầu vào hòm.

Nô-ê có đức tin rất lớn. Anh 
tin Chúa dù mưa chưa bao giờ 
rơi. Ngay sau đó chiếc hòm 
đã sẵn sàng để được 
chất đầy hàng.

Đức Chúa Trời cảnh báo Nô-ê rằng một trận lụt 
lớn sẽ đến và bao phủ trái đất. "Hãy đóng một 
chiếc tàu gỗ, một chiếc thuyền đủ lớn cho gia 

đình bạn và nhiều loài động vật,"
Noah được lệnh. Đức Chúa Trời 
ban cho Nô-ê những chỉ dẫn 

chính xác. 
Noah bận!
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Một tuần sau, Noah đã thử 
lại. Con chim bồ câu trở lại 
với một chiếc lá ô liu mới 
trên mỏ của nó. Tuần sau 
Nô-ê biết trái đất khô cằn vì 
chim bồ câu không quay trở lại.

Sau năm tháng lam lũ, Chúa sai gió khô. 
Một cách chậm rãi, con tàu đến nằm yên 
trên núi Ararat. Nô-ê ở trong nhà thêm 
bốn mươi ngày nữa khi nước hạ xuống.

Nước lũ tràn 
qua các thị trấn và 
làng mạc. Khi mưa tạnh, ngay cả 
những ngọn núi cũng chìm trong nước. 
Mọi thứ hít thở không khí đều chết.

Nô-ê gửi một con quạ và một con chim bồ câu ra khỏi cửa 
sổ đang mở của tàu. Không tìm được nơi khô ráo sạch sẽ 
để nghỉ ngơi, con chim bồ câu quay trở lại với Nô-ê.

Khi nước dâng lên, chiếc 
hòm nổi lên trên. Nó có thể 
tối bên trong, có thể gập 
ghềnh, và thậm chí có thể 
đáng sợ. Nhưng con tàu đã 
che chở Nô-ê khỏi trận lụt.

Rồi cơn mưa ập đến. 
Một trận mưa như trút 
nước ngâm đất suốt 
bốn mươi ngày đêm.
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Kết thúc

Noah và gia đình đã 
tìm thấy những khởi 
đầu mới sau trận lụt. Với thời gian, 
con cháu của ông đã tái xuất cả trái 
đất. Tất cả các quốc gia trên thế 
giới đến từ Nô-ê và các con 

của ông.

Noah hẳn đã cảm 
thấy biết ơn biết bao! 
Anh lập một bàn thờ 
và thờ phượng Đức 
Chúa Trời, Đấng đã 
cứu anh và gia đình 
anh khỏi trận lụt kinh 
hoàng.

Noah và trận đại hồng thủy

Một câu chuyện từ Lời Đức Chúa Trời, Kinh thánh,

được tìm thấy trong

Sáng thế ký 6-10

"Lối vào của Lời nói của bạn mang lại ánh sáng."
Thi Thiên 119:130

Đức Chúa Trời 
đã ban cho Nô-ê
một lời hứa tuyệt 
vời. Ngài sẽ không
bao giờ sai một trận lụt 
để xét xử tội lỗi của con 
người.

Đức Chúa Trời đã nhắc 
nhở rất nhiều về lời hứa 
của Ngài. Cầu vồng là 
dấu hiệu của lời hứa 
của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời bảo Nô-ê đã đến lúc phải rời 
khỏi con tàu. Cùng nhau, Nô-ê và gia đình 
anh ta dỡ các con vật ra.
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Câu chuyện Kinh Thánh này cho chúng 
ta biết về Đức Chúa Trời tuyệt vời của chúng ta, 

Đấng đã tạo ra chúng ta và là Đấng muốn bạn biết Ngài.

Chúa biết chúng ta đã làm những điều xấu, mà Ngài gọi là tội lỗi. 
Hình phạt cho tội lỗi là sự chết, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn 

rất nhiều Ngài đã sai Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu, chết trên Thập tự 
giá và bị trừng phạt vì tội lỗi của bạn. Sau đó, Chúa Giê-xu sống lại và 
về nhà trên Thiên Đàng! Nếu bạn tin Chúa Giê-xu và xin Ngài tha thứ 

cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ làm điều đó! Ngài sẽ đến và sống trong 
bạn bây giờ, và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.

Nếu bạn tin rằng đây là sự thật, hãy nói điều này với Chúa:
Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và đã trở thành 

người để chết vì tội lỗi của con, và bây giờ Ngài sống lại. Xin hãy đến 
trong cuộc đời con và tha thứ tội lỗi cho con, để con có cuộc sống mới 

bây giờ, và một ngày nào đó sẽ được ở bên Ngài mãi mãi. Xin giúp con 
vâng lời Ngài và sống cho con như con của Ngài. Amen.

Đọc Kinh thánh và nói chuyện với Chúa mỗi ngày! Giăng 3:16 21


