الدرس الرابع

*  22 – 16نيسان (إِبريل)



الطوفان

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :تكويـن  ،10 :7 – 13 :6بطـرس الثانيـة  ،9 – 5 :2تكويـن ،7
روميـة  ،6 – 1 :6مزمـور  ،4 :106تكويـن  ،8تكويـن .17 – 1 :9
آية الحفظَ « :وكَ َما كَان َْت أَيَّا ُم نُوحٍ كَذلِكَ يَكُونُ أَيْضً ا َمجِ ي ُء ابْ ِن ا ِإلن َْسانِ » (متى .)37 :24

« َو َرأَى الـ َّر ُّب أَ َّن شَ ـ َّر ا ِإلن َْسـانِ قَـ ْد كَثُـ َر ِفـي األَ ْر ِضَ ،وأَ َّن ك َُّل ت ََصـ ُّو ِر أَفْـكَا ِر قَلْ ِب ِه إِنَّ َما ُه َو ِشـ ِّري ٌر
ك َُّل يَـ ْو ٍم» (تكويـن  .)5 :6الفعـل «رأى» (تكويـن  )5 :6يُ َذكِّـر القـارئ بـكل خطـوة مـن خليقـة
بـدل مـن توڤ «حسـن» فهو را «شـر» (تكويـن  .)5 :6يبدو
هللا األولـى .ولكـن مـا يـراه هللا اآلنً ،
األمـر كمـا لـو أن هللا قـد نـدم على أنـه خلق العالـم ،الممتلـئ اآلن بالشـر «را» (تكويـن .)5 :6
ومع ذلك ،فندم هللا يشتمل أيضً ا على عناصر الخالص .الكلمة العبرانية « َح ِزنَ» (ناخام)
يتردد صداها في اسم نوح (نواخ) ،والتي تعني «تعزية» (تكوين  .)29 :5وبالتالي ،فإن استجابة
هللا لهذا الشر لها وجهان .فهي تحتوي على اإلنذار الذي تقتضيه العدالة الذي يؤدي إلى هالك
البعض ،إال أنها تعد بالتعزية والرحمة ،وهو ما يؤدي إلى خالص آخرين أيضً ا.
هـذا «الصـوت المـزدوج» قـد سـمع بالفعـل فـي حيـاة قاييـن وهابيـل  /شـيث ،وتكـرر من
خلال التبايـن بين نسـلي شـيث («أبنـاء هللا») وقاييـن («أبناء النـاس») .واآلن فإننا نسـمع هذا
الصـوت مـرة أخـرى فـي الطريقـة التـي يم ّيـز بهـا هللا بين نـوح وبقية البشـر.
*نرجو التعمق في موضوع هذا األسبوع استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  23نيسان (إِبريل).
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األحد



 17نيسان (إِبريل)

االستعداد للطوفان




اقـرأ تكويـن  .10 :7 – 13 :6مـا هـو الـدرس الـذي يمكننـا أن نتعلمـه مـن هـذه القصـة
المذهلـة للتاريـخ البشـري القديم؟

ونوح مثل دانيال نبي يتنبأ بنهاية العالم .فالكلمة العبرانية التي تعني «فلك» (تيڤاه) (تكوين
«السفَط»
 )14 :6هي نفس الكلمة المصرية النادرة والمستعارة والتي استخدمت لإلشارة إلى َّ
الذي فيه ت َّمت تخبئة الطفل موسى ونجا من الموت إلنقاذ إسرائيل ِمن مصر (تكوين .)3 :2
وقد رأى البعض أيضً ا في الشكل العام للفلك تشاب ًها بينه وبين تابوت العهد في خيمة
االجتماع (خروج  .)10 :25فكما أن فلك الطوفان سيؤدي إلى إنقاذ الجنس البشري ،كذلك تابوت
العهد ،العالمة على حضور هللا وسط شعبه (خروج  ،)22 :25يشير إلى عمل هللا الخالصي لشعبه.
هللا» (تكويـن  ،)22 :6تختتـم القسـم المتعلـق
ـب ك ُِّل َمـا أَ َمـ َر ُه بِـ ِه ُ
وعبـارة «فَ َع َـل ن ٌ
ُـوح َح َس َ
باالسـتعداد .والفعـل آسـاه بمعنـى «فعـل» الذي يشـير إلى ما فعله نوح ،يشـبه الفعل «آسـاه»
بمعنـى «يصنـع» الـوارد ذكـره فـي األمـر اإللهي الـذي ابتدأ بـه القسـم (تكويـن  )14 :6ويتكرر
خمـس مـرات (تكويـن  .)16 – 14 :6وهـذا التطابـق بيـن أمـر هللا واسـتجابة نوح يوحـي بطاعة
نـوح المطلقـة لمـا أراده هللا منـه ،أن «يصنـع» .ومـن المثيـر لالهتمـام أيضً ـا أن هـذه العبـارة
تُسـتخدم أيضً ـا فـي سـياق بنـاء تابـوت العهـد (خـروج  32 :39و 42وخـروج .)16 :40
«وأعطى هللا لنوح األبعاد والقياسات المضبوطة للفلك والتعليمات الالزمة للبناء بكل
تفاصيلها ،وكانت الحكمة البشرية عاجزة عن تصميم بناء كذلك البناء في قوته ومتانته .لقد كان
هللا هو الذي صمم ،وكان نوح الب ّناء العظيم» (روح النبوة ،اآلباء واألنبياء ،صفحة .)71
مـرة أخـرى ،يؤكـد التشـابه بيـن «الفلكيـن» (أي فلـك نـوح وتابـوت العهد) علـى وظيفتهما
الخالصيـة المشـتركة .وهكـذا توصـف طاعـة نـوح بأنهـا جـزء مـن خطـة هللا للخلاص .نـال نوح
الخلاص ألنـه كان ببسـاطة يمتلـك ذلـك اإليمـان الـذي مكنـه مـن فعـل ما أمـره بـه هللا (راجع
مثـال مبكـ ًرا لإليمـان الـذي يتجلـى فـي الطاعـة ،وهو النـوع الوحيد
عبرانييـن  .)7 :11لقـد كان ً
مـن اإليمـان الـذي له أهميـة (يعقـوب .)20 :2
باختصـار ،وعلـى الرغـم مـن أن نـوح «وجـد نعمـة فـي عينـي الـرب» (تكويـن  ،)8 :6إال أن
الطريقـة التـي تصـ َّرف بهـا بأمانـة وطاعـة كانت اسـتجابة لهذه النعمـة المعطاة لـه .أليس هذا
هـو مـا يجـب أن يكـون عليه الحـال معنـا جمي ًعا؟
29

اقرأ بطرس الثانية  .9 – 5 :2لماذا عائلة نوح وحدها هي التي نجت؟ ما الدرس الذي
يمكننا أن نتعلمه من قصة نوح بخصوص دورنا في إنذار العالم من الدينونة القادمة؟

االثنين



 18نيسان (إِبريل)

حادثة الطوفان
الفعـل «أسـاه» بمعنـى «يصنـع» والـذي يشـير إلى أفعـال نوح ،هـو أيضً ا كلمة رئيسـية في
قصـة الخلـق فـي سـفر التكويـن (تكويـن  7 :1و 16و 25و 31وتكويـن  .)2 :2إن أفعال نوح في
طاعـة هللا هـي مثـل أعمـال هللا فـي الخلق .والشـيء الـذي يمكننـا أن نتعلمه من هـذه العالقة
هـو أن الطوفـان ال يتعلـق فقـط بمعاقبـة هللا للبشـرية ،بل أيضً ـا بالخالص الذي يقدمـه هللا لنا.




اقـرأ تكويـن  .7لمـاذا يذكرنـا الوصـف الخاص بالطوفـان بقصة الخلق؟ ومـا هي الدروس
التـي يمكـن أن نتعلمها من أوجه التشـابه بيـن الحدثين؟

تكشـف القـراءة الواعيـة للنـص المتعلـق بالطوفـان عـن اسـتخدام العديـد مـن الكلمـات
والعبـارات المشـابهة لقصـة الخلـق« :سـبعة» (تكويـن  10 ، 4 ، 3 ، 2 :7؛ قـارن ذلـك بتكوين :2
)3-1؛ «ذكر وأنثى» (تكوين  16 ، 9 ، 3 ، 2 :7؛ قارن ذلك بتكوين )27 :1؛ «كأجناسـها» (تكوين
14 :7؛ قـارن ذلـك بتكويـن  11 :1و 12و 21و 24و)25؛ «البهائـم» و «الطيـور» و«الدبابـات»
(راجـع تكويـن  8 :7و 14و 21و23؛ وقـارن ذلـك بتكوين  24 :1و)25؛ و«نسـمة الحياة» (تكوين
 15 :7و22؛ قـارن ذلـك بتكويـن .)7 :2
إذن ،فـإن قصـة الطوفـان تشـبه إلـى حـد ما قصـة الخلـق .وأوجه التشـابه بينهـا وبين قصة
الخلـق تكشـف أن اإللـه الـذي يخلـق هو نفسـه اإلله الـذي يَهلِـك (تثنيـة  .)39 :32إال أن أوجه
التشـابه هـذه تقـدم لنـا أيضً ـا رسـالة أمـل ورجـاء :فقـد ُص ِّمـم الطوفان ليكـون خليقـة جديدة،
مـن المـاء ،ليقـود إلى وجـود جديد.
وتحـرك الميـاه الـذي نـراه فـي حـدث الخلـق هـذا (أي الطوفـان) هـو ،فـي الواقـع ،عكـس
لعمـل الخلـق فـي تكويـن  .1فعلـى عكـس تكوين  ،1الـذي يصف قيـام هللا بالفصل بيـن المياه
التـي تحـت ال َجلَـد والميـاه التـي فـوق ال َجلَـد (تكويـن  ،)7 :1فإن الطوفـان ينطوي علـى إعادة
تجمـع هـذه الميـاه عندمـا انفجـرت وتحركـت خارج حدودهـا (تكويـن .)11 :7
تحمـل هـذه العمليـة رسـالة منطويـة علـى مفارقـة :فـاهلل عليـه أن يهلـك مـا كان مـن قبـل
كـي يسـمح بخليقـة جديـدة فيمـا بعـد .فخلـق األرض الجديـدة يتطلـب القضاء علـى القديمة.
30

ـت َسـ َما ًء
وحادثـة الطوفـان ترمـز إلـى خلاص العالـم المسـتقبلي فـي نهايـة الزمـان« :ث ُـ َّم َرأَيْ ُ
السـ َما َء األُولَـى َواألَ ْر َض األُولَـى َمضَ تَـا» (رؤيـا .)1 :21
َج ِديـ َد ًة َوأَ ْرضً ـا َج ِديـ َدةً ،ألَ َّن َّ

مـا الـذي ينبغـي أن ُيم َحـى فينـا كـي يتسـنى لنـا أن نُخلَق مـن جديد؟ (راجـع رومية
.)6 – 1 :6

الثالثاء



 19نيسان (إِبريل)

نهاية الطوفان
تصـف اآليـات الـواردة فـي تكويـن  24 – 22 :7التأثيـر العظيم والشـامل للميـاه التي محت
كل قائـم كان علـى وجـه األرض (تكويـن  )23 :7والتـي تعاظمـت علـى األرض مئـة وخمسـين
يو ًمـا (تكويـن  .)24 :7ولكـن علـى الرغـم مـن هـذا الدمـار الشـامل وانعـدام الرجـاء « َذكَر هللا»
(تكويـن  .)1: 8تقـع هـذه العبـارة فـي وسـط النصـوص المتعلقـة بالطوفـان ،في إشـارة إلى أن
هـذه الفكـرة هي الرسـالة الرئيسـية لقصـة الطوفان.




اقرأ تكوين  .1 :8ما الذي تعنيه عبارة أن هللا َذكَ َر نو ًحا؟

ينـس ،وهـو أكثـر مـن مجـرد تمريـن عقلـي .ففـي السـياق
الفعـل «ذكـر» يعنـي أن هللا لـم َ
الكتابـي نجـد أن فكـرة اإللـه الـذي يتذكـر تشـير إلـى إتمـام وعـده ،وتشـير فـي أحيـانٍ كثيـرةٍ
إلـى الخلاص (راجـع تكويـن  .)29 :19وفـي سـياق الطوفـان ،فإن تذكـر هللا يعنـي أن المياه قد
توقفـت (تكويـن  )2 :8وأن نو ًحـا سـيتمكن قري ًبـا مـن مغـادرة الفلـك (تكويـن .)16 :8
وعلـى الرغـم مـن عدم وجود أمر مباشـر حتى اآلن بمغـادرة الفلك ،أخذ نـوح زمام المبادرة
وأرسـل غرابًـا أولً  ،ثـم حمامـة ،لتقييـم الوضـع في الخارج .وفـي نهاية المطاف عندمـا لم ترجع
ُوح الْ ِغطَا َء َعـنِ الْ ُفل ِْك
الحمامـة إلـى الفلـكَ ،علِـ َم نوح «أَ َّن الْ ِم َيا َه ن َِشـف ْ
َت َعـنِ األَ ْر ِض .فَكَشَ َـف ن ٌ
َونَظَـ َر» (تكوين .)13 :8
الطريقـة التـي تصـ َّرف بهـا نـوح غنيـة بالـدروس العملية .فهـي من ناحيـة تعلمنـا الثقة في
هللا علـى الرغـم مـن أنـه لـم يتكلـم بشـكل مباشـرة بعد ،ومـن ناحيـة أخـرى ،فاإليمـان ال ينكر
قيمـة التفكيـر والتقييـم واالختبـار .إن اإليمـان ال يسـتثني وجـوب التفكيـر والسـعي ومعرفة ما
إذا كان مـا تعلمنـاه صحي ًحـا أم ال.
31

إال أن نـوح ال يخـرج مـن الفلـك إال عندما يأمره هللا بذلـك (تكوين  .)19 – 15 :8أي أنه حتى
وهـو يعلـم أن الوضـع آمـن فـي الخارج ،لكنـه ال يزال يتكل علـى هللا وينتظر إشـارة الخروج من
الفلـك مـن هللا .لقد كان ينتظر بصبـر داخل الفلك.
«فكمـا دخـل إلـى الفلـك بأمـر هللا كذلـك انتظـر أمـره لـه بالخـروج  ....أخيرا نـزل مالك من
السـماء وفتـح بـاب الفلـك الضخـم وأمـر ذلك الشـيخ الجليـل وعائلته بالخـروج مـن الفلك إلى
اليابسـة ،كمـا أمرهـم بإخـراج كل الخالئـق الحيـة» (روح النبوة ،اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحة .)84

اقـرأ تكويـن  1 :8وتكويـن  29 :19ومزمـور  .4 :106مـا الذي تعنيه عبـارة «ذكَ َر هللا»؟
ومـا الـذي تعنيـه هذه الحقيقـة لنـا اآلن ،أي كيف أظهر هللا لك أنـه «يذكرك»؟

األربعاء



 20نيسان (إِبريل)

العهد :الجزء األول

واآلن فقـد جـاءت اللحظـة التـي سـيتحقق فيهـا العهـد الموعـود بـهَ « :ول ِكـ ْن أُ ِقيـ ُم َع ْه ِـدي
ْـت َوبَ ُن َ
ـوك َوا ْم َرأَت َُـك َونِ َسـا ُء بَ ِن َيك َم َع َـك» (تكويـن  .)18 :6فعلى عكس
َم َع َـك ،فَتَ ْد ُخ ُـل الْ ُفل َْـك أَن َ
التهديـد اإللهـي بالهلاك (تكويـن  ،)17 :6هـذا العهـد هـو الوعـد بالحياة.




اقرأ تكوين  .20 :8ما هو الشيء األول الذي فعله نوح عندما خرج من الفلك ولماذا؟

مثـل آدم وحـواء ،اللذيـن قدمـا العبادة هلل يوم السـبت بعد أيام الخلق السـتة مباشـرة ،ق َّدم
نـوح عبادتـه هلل بعـد الطوفـان مباشـرةً ،وهو حدث يع ِّبر عـن خليقة أخرى في حـد ذاتها .إال أن
هنـاك فـرق بيـن فعلـي العبـادة هذين .فعلـى عكس آدم وحـواء ،اللذيـن قدمـا عبادتهما للرب
مباشـرة ،كان علـى نـوح أن يقـ ِّدم ذبيحـةً ،وهـو أول ذكـر فـي الكتـاب المقـدس للمذبـح .وقـد
كانـت هـذه الذبيحـة «محرقـةً» (أواله) ،وهـي النوع األقدم واألكثر شـيو ًعا وتكرا ًرا مـن الذبائح.
وكانـت هـذه الذبيحة بالنسـبة لنوح تقدمة شـكر (قارن ذلك بسـفر العـدد  ،)11 – 1 :15قدمها
تعبيـ ًرا عـن شـكره وامتنانـه للخالق الـذي أنقذه وأبقى علـى حياته.



اقـرأ تكويـن  .4 – 2 :9كيـف أثـر الطوفـان على النظام الغذائي اإلنسـاني؟ مـا هو المبدأ
وراء القيـود التي وضعها هللا؟
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بسبب تأثير الطوفان ،لم يعد الطعام النباتي متا ًحا كما كان من قبل .لذلك سمح هللا لإلنسان
أن يأكل لحوم الحيوانات .أحدث هذا التغيير في النظام الغذائي تغيي ًرا في العالقة بين اإلنسان
والحيوان ،على عكس العالقة التي كانت بينهما في بداية الخليقة .ففي قصة الخلق ،كان البشر
والحيوانات يتشاركون نفس النظام الغذائي النباتي ولم يهدد كل منهما اآلخر .أما في عالم ما
بعد الطوفان ،فقد ترتب على قتل الحيوانات من أجل الطعام عالق ًة قوامها الخوف والرهبة
(تكوين  .)2 :9بمجرد أن بدأوا في أكل بعضهم البعض ،تك ّونت بين البشر والحيوانات بدون شك
عالقة مختلفة تما ًما عن العالقة التي كانت تجمعهم قبل ذلك في عدن.
أول ،لـم تكـن كل الحيوانـات
ومـع ذلـك ،فقـد كان لسـماح هللا بـأكل الحيوانـات قيـدانً .
مناسـبة للغـذاء .وهـذا القيـد األول ُمشـار إليـه بصـورة ضمنيـة فـي التمييـز بيـن الحيوانـات
«الطاهـرة والنجسـة» ،والـذي كان جـز ًءا مـن ترتيـب الخلـق (راجـع تكويـن  19 :8و ،20وقـارن
ذلـك بتكويـن  21 :1و .)24أمـا القيـد الثانـي فقد كان صري ًحـا وجدي ًدا وكان يتمثـل في االمتناع
عـن تنـاول الـدم ألن حيـاة الحيـوان هـي فـي دمـه (تكويـن .)4 :9

الخميس



 21نيسان (إِبريل)

العهد :الجزء الثاني



اقـرأ تكويـن  .1 :9 – 21 :8مـا هـي أهميـة التـزام هللا بالحفـاظ على الحيـاة؟ وكيف تفي
بركة هللا بهـذا االلتزام؟

عملا من أعمال النعمـة ،ولم يكن نتيجة اسـتحقاقات
كان التـزام هللا بالحفـاظ علـى الحيـاة ً
بشـرية .لقـد قـرر هللا أن يحفـظ الحيـاة علـى األرض بالرغـم مـن شـر اإلنسـان (تكويـن .)21 :8
واآليـة الـواردة فـي تكويـن  22 :8تقول « ُمـ َّد َة ك ُِّل أَيَّ ِام األَ ْر ِض» ،أي أنـه طالما بقيت هذه األرض،
يتخل هللا عـن خليقته.
سـتتعاقب الفصـول وستسـتمر الحيـاة .باختصـار ،لم َّ
وفي الواقع ،فالنص التالي ،الذي يتحدث عن بركة هللا ،يعيدنا إلى الخليقة األصلية بالبركة التي
صاحبتها (تكوين  22 :1و 28وتكوين  .)3 :2لقد كان الرب يقدم للبشر فرصة للبدء من جديد.

اقـرأ تكويـن  .17 – 8 :9مـا هـو المغـزى مـن قوس القـزح؟ وما هي العالقـة بين «عالمة
العهـد» هـذه (تكويـن  )13 :9وبيـن عالمة العهد األخرى – السـبت؟
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تتكـرر عبـارة «أقيـم  ...ميثاقـي» ثلاث مـرات (تكويـن  9 :9و 11و ،)17مما يـدل على ذروة
وعـد هللا األول وإتمامـه (تكويـن  .)18 :6وبعـد القسـم السـابق ،الـذي يـوازي اليـوم السـادس
مـن قصـة الخلـق ،فـإن هذا القسـم يـوازي الجـزء المتعلق باليـوم السـابع من قصـة الخلق ،أي
السـبت .ونـرى فـي تكـرار كلمـة «عهـد» داخـل النـص سـبع مـرات إشـار ًة إلـى السـبت .وقوس
القـزح كالسـبت هـو عالمـة للعهـد أو الميثـاق (تكويـن  13 :9و 14و ،16قارن ذلـك بخروج :31
 .)17 – 12وقـوس القـزح أيضً ـا كالسـبت يتمتـع بنطـاق كوني شـامل ،وينطبق علـى العالم كله.
وتما ًمـا كمـا أن السـبت ،بصفتـه عالمـة علـى الخلـق ،هـو للجميـع ،فـي كل مـكان ،فـإن الوعـد
بعـدم حـدوث طوفـان عالمـي النطـاق هـو أيضً ـا للجميع ،فـي كل مكان.

فـي المـرة القادمـة التـي تـرى فيهـا قـوس قـزح ،فكـر فـي كل وعـود هللا لنـا .لمـاذا
يمكننـا الوثـوق بهـذه الوعـود ،وكيـف ُيظهِـر لنا قـوس القـزح أنـه بإمكاننا الوثـوق بها؟

الجمعة



 22نيسان (إِبريل)

لمزيـد مـن الـدرس :تحتـوي عبرانييـن  13 :2علـى كلمـات الـرب يسـوع ألبيـه والتي
هللا» (عبرانيين  .)13 :2يشـير
يتحـدث مـن خاللهـا عن إخوتهَ « :ها أَنَـا َواألَ ْوالَ ُد ال َِّذيـ َن أَ ْعطَانِيه ِِم ُ
نص
باتريـك جـراي إلـى أن الـرب يسـوع موصوف هنـا بأنه الوصـي المسـؤول عن إخوتـه .وقد َّ
قانـون الوصايـة الرومانـي (توتيلا إمبابيـرام) علـى أن الوصي ،والـذي غالبًا ما يكـون األخ األكبر،
هـو المسـؤول عـن رعايـة األطفال القصر وميراثهم حتى بلوغهم سـن الرشـد ،وهذه المسـؤولية
تزيـد مـن واجـب األخ األكبـر الطبيعي لالعتناء بإخوتـه الصغار» – .الخوف اإللهي :الرسـالة إلى
العبرانييـن والنقـد اليوناني الرومانـي للخرافات (أتالنتا :جمعيـة األدب التوراتي ،)2003 ،صفحة
 .126وهـذا يفسـر سـبب اإلشـارة إلينـا في الرسـالة إلـى العبرانيين كإخـوة الرب يسـوع وكذلك
أوالده .فالـرب يسـوع بصفتـه أخينـا األكبـر هو الوصي علينـا وولي أمرنـا وحامينا.
«أتــى المســيح إلــى األرض ،وأخــذ طبيعتنــا البشــرية ووقــف كممثــل لإلنســان ،ل ُيظهــر فــي
الصـراع مــع الشــيطان أن اإلنســان ،كمــا خلقــه هللا ،ومــن خــال ارتباطــه وصلتــه بــاآلب واالبــن،
بمقــدوره إطاعــة كل مطلــب مــن المطالــب اإللهيــة» – إلــن وايــت ،رســائل مختــارة ،المجلــد
األول ،صفحــة .253
«قـدم المسـيح بحياتـه وتعاليمـه أكمـل مثـال للخدمـة المنكـرة لذاتهـا التـي مصدرهـا هللا.
فـاهلل ال يعيـش لذاتـه .لقـد خلـق العالـم وفيـه يقـوم الـكل فهـو علـى الـدوام يخـدم اآلخريـن،
الصالِ ِحيـ َنَ ،ويُ ْم ِطـ ُر َعلَـى األَبْـ َرا ِر َوالظَّالِ ِميـ َن› (متـى  .)45 :5لقد
‹يُشْ ـر ُِق شَ ْم َسـ ُه َعلَـى األَشْ ـ َرا ِر َو َّ
سـلم هللا البنـه مقيـاس ونمـوذج الخدمـة هـذا وقـدم يسـوع لكـي يكـون رأسـاً للبشـرية حتـى
بمثالـه يعلّـم النـاس مـا هـو معنـى الخدمـة( ».روح النبـوة ،مشـتهى األجيـال ،صفحـة .)639
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أسئلة للنقاش
 .1مـا هـي الخصائص أو المميزات المشـتركة بين مجتمع ما قبل الطوفان ومجتمعنا؟
ومـاذا تعلمنـا هـذه الخصائص المشـتركة عـن نعمة هللا ،وأنه على الرغـم من كل هذا،
إال إنه يحب العالم ،وال يزال يسـعى لتخليص من يسـتطيع تخليصه؟

 .2يدعـي البعـض بأن طوفـان نوح كان مجرد حدث محلي .مـا الخطأ في هذه الفكرة؟
وإذا كان هـذا صحي ًحـا ،فلمـاذا يجعل كل فيضان محلي (وكل قوس قزح) هللا كاذبًا؟
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