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የሕጻናት 

መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት 
 

ኖኅ እና የጥፋት ውሃ  

 

ደረጃ 1 

ትምህርት 4 
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እግዚአብሔር በምድር ሊይ በነበረው ወንጀሌ፣ ጦርነት፣ እና ሃዘን 

ደስተኛ አሌነበረም፡፡ ይህ ነገር እጅግ በጣም አሳዝኖት ነበር፡፡ 

እግዚአብሔርን የሚታዘዝ አንድ ሰው ብቻ ነበር፡፡ የዚህ ሰው ስም 

ኖኅ ይባሌ ነበር፡፡ እግዚአብሔር ምድርን በጎርፍ እንደሚያጠፋ 

ሇኖኅ ነገረው፡፡ ጎርፉ ሁለን ነገር ያጠፋ ነበር፡፡ ነገር ግን 

እግዚአብሔር ኖኅን፣ ሚስቱን፣ ሶስቱን ሌጆቹንና ሚስቶቻቸውን 

ከጎርፉ እንደሚያድን ነገረው፡፡ ኖኅ ሇቤተሰቦቹና ሇእንስሶች መጠሇያ 

የሚሆን መርከብ እንዲሰራ በእግዚአብሔር ታዘዘ፡፡ ኖኅ ሉመጣ 

ያሇውን ጥፋት ሇሕዝቡ ቢነግራቸውም ሉያምኑት አሌቻለም፡፡ 
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ከ 120 አመት ስብከትና ማስጠንቀቂያ በኋሊም ሕዝቡ የኖህን ምክር 

ሉሰሙ አሌፈቀዱም፡፡  

እግዚአብሔርን ባሇመታዘዝ ሀሰተኛ አማሌክትን አመሇኩ፡፡ 

ባሇመታዘዛቸውና በክፋታቸው ምክንያት እግዚአብሔር ሉያመጣ 

ካሇው ጥፋት አሌተመሇሰም፡፡ 
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ሌጆች፣ መርከብ መስራት ትችሊሊችሁ?  

 
ሇሁሇት እጠፉት. በመቀጠሌ 



 ጠርዞቹን      ዳርቻዎቹን ወደሊይ እጠፏቸው.  

 
መጨረሻዎቹን 
አገናኟቸው 

 
ጫፎቹን 
አገናኟቸው  

 

ወደታችና ወደውስጥ 
እጠፏቸው  

ወደ ጎን አሇስሌሱት 

ጫፎቹን በመዘርጋት 
ክፈቷቸው 

አንዱን ጠርዝ ወደሊይ እጠፉት ቀጥል ደግሞ 
ላሊኛውን ጠርዝ 

ወደ ጎን ዘርጉት 

በመጨረሻም...  
 

መመሪያ:  
አራት በአዘን ያሇው ወረቀት አዘጋጁ፡፡ የጋዜጣ ወረቀት 
ወይም የደብተር ወረቀት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይህን 
ካዘጋጃቹህ በኋሊ መጀመር ትችሊሊችሁ፡፡  

Here’s your ark! 
building your ark.  

 

ሇመምህሩ/ሇወሊጁ: ተማሪውን በስራው ያግዙት፡፡ 
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እግዚአብሔር በምድር ሊይ ይኖሩ የነበሩትን እንስሳትና ወፎችንም 

ሉያድን ወዶ ነበር፡፡ ከንጹሕ እንስሳት ሁለ ሰባት ሰባት ተባዕትና 

እንስት ንጹሕ ካሌሆኑት እንስሳት ደግሞ ሁሇት ሁሇት ተባዕትና 

እንስት ወደመርከቡ እንዲገቡ አደረገ፡፡ ኖኅ ቤተሰቡን በእነዚህ ንጹሕ 

ሰባት ጥንድ እንስሳት ይመግብ ነበር፡፡ እንዚህን እንስሳት ነው 

እግዚአብሔር እንድንመገብ ያዘዘን፡፡ 

ሇመምህሩ/ሇወሊጁ: ሇተማሪው ንጹሕና ንጹሕ ያሌሆነ ስጋ ምን ማሇት እንደሆነ ያስረዱት፡፡ እግዚአብሔርን መታዘዝ 

ያሇውን ጠቀሜታም ያስረዱት፡፡ 
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ንጹሕ ካሌሆኑት እንስሳት መካከሌ የሚከተለት ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ እግዚአብሔር 

እነዚህን እንስሳት እንዳንበሊ አዞናሌ፡፡ ከጥፋት ውሃው በኋሊ ጥንዶቹ እንስሳት 

ስሇሚራቡ ነው ዛሬ ብዙ እንስሳት በምድር ሊይ የምንመሇከተው፡፡  
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ነብሮች 

ሊሞች  

ዝሆኖች  

ፈረሶች  

በጎች አዞዎች 

አሳማዎች 

አጋዘኖች  

እርግቦች 

እባቦች 

 

 

መመሪያ: ከዚህ በታች የቀረቡት እንስሳት ምንያህሌ ጥንዶች ወደ መርከቡ 
እንደገቡ ባዶ ቦታው ሊይ የ ራይት ምሌክት በማድረግ አሳዩ፡፡   
 

ምን ያህሌ ጥንዶች?  

ሇመምህሩ/ሇወሊጁ: እባክዎ ይህንን ሌጆቹ በሚሰሩበት ጊዜ ያግዟው፡፡ 

 

አንድ ጥንድ   ሰባት ጥንዶች  
  

________ ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

 

Q  W  D  R  T  Y  U  R  H  F  
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የኖኅ ቤተሰብና እንስሶቹ ሁለ ወደ መርከቡ ከገቡ በኋሊ 

እግዚአብሔር የመርከቡን በሮች ዘጋ፡፡ ሕዝቡ በኖኅ ሊይ ይስቁበት 

ነበር፡፡ ነገር ግን፣ ኖኅ እግዚአብሔርን አመነ ታዘዘውም፡፡ ከአንድ 

ሣምንት በኋሊ ደመናው ተቆረ ዝናቡም መዝነብ ጀመረ፡፡ ከዛም 

መርከቢቱ በውሃው ሊይ መንሳፈፍ ጀመረች፡፡ ዝናቡ ሇ40 ቀናትና 

ሇ40 ላሉት ዘነበ፡፡ ዝናቡ መዝነብ ካበቃም በኋሊ መርከቢቱ 

በውሃው ሊይ ሇተጨማሪ 150 ቀናት ተንሳፋ ነበር፡፡ እግዚአብሔር 

ጠናካራ ንፋስን በምድር ሊይ አነፈሰ ውሃውም መጉደሌ ጀመረ፡፡ 

በመርከቡ ሊይ ከነበሩት በስተቀር በምድር ሊይ ይኖሩ የነበሩ ሁለ 

በጎርፉ ጠፉ፡፡ 
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ውሃው በጎደሇ ጊዜ፣ መርከቧ በተራራ ጫፍ ሊይ አረፈች፡፡ ከብዙ 

ወራት በኋሊ ኖህ ርግብን ወደ ምድር ሊካት ተመሌሳ ርግቢቱ 

ተመሌሳ መጣች፡፡ ከአንድ ሳምንት በኋሊ ደግሞ ርግብን ሊካት፡፡ 

ርግቢቱ ስትመሇስ የሇመሇመ የወይራ ቅጠሌ ይዛ መጣች፡፡ ሇሶስተኛ 

ጊዜ ኖህ እርግቢቱን በሊካት ጊዜ ግን ተመሌሳ አሌመጣችም፡፡ ኖህም 

አሁን የደረቀ ቦታ መኖሩን አረጋገጠ፡፡ ከመርከቡ ሇመውጣት 

ጊዜው እንደሆነም አወቀ፡፡ 
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ኖኅና ቤተሰቡ ከመርከቡ እንዲወጡ እግዚአብሔር አዘዛቸው፡፡ ኖኅ፣ 

ቤተሰቡ እና እንስሳዎቹ አዲስ ሕይወት ሇመጀመር ከመርከቡ ወጡ፡፡ 

ኖኅ በደረቅ መሬት ሊይ ዳግመኛ በመሆኑ ታሊቅ ደስታ ተሰማው፡፡ 

መሰዊያ በማዘጋጀትም ሇእግዚአብሔር መስዋዕትን አቀረበ፡፡ 

እግዚአብሔር ምድርን ዳግመኛ በጎርፍ ሊሇማጥፋት ቃሌ ገባ፡፡ ሇዚህ 

ቃሌ ኪዳን ምሌክት እንዲሆን ቀስተ ደመናን በደመና ሊይ አደረገ፡፡ 

ሇመምህሩ/ሇወሊጅ: በአሁኑ ዘመን ሇእግዚአብሔር መባን እንዴት መስጠት እንዳሇብንና ይህ ስጦታችን እንዴት ደስ 
እንደሚያሰኘው ሇተማሪዎቹ ያብራሩሊቸው፡፡ 
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ትክክሇኛው መሌስ ሊይ አክብቡ፡፡ 

እውነት ወይም ውሸት 

1. እግዚአብሔር በምድር ሊይ በነበሩ ሰውች ደስተኛ አሌነበረም፡፡  

እውነት / ውሸት 

2. መርከቡን እንዲሰራ የታዘዘው አዳም ነበረ፡፡  

እውነት / ውሸት 

3. በመርከቡ ሊይ የነበሩ ሰዎች 6 ነበሩ፡፡  

እውነት / ውሸት 

4. ኖኅ መርከቡን ሇመስራት 120 አመት ፈጅቶበታሌ፡፡  

እውነት / ውሸት 

5. እግዚአብሔር ኖኅን 1 ጥንድ ንጹሕ ከሆኑ እንስሳት ወስዶ ወደ መርከቢቱ 

እንዲያስገባ አዘዘው፡፡  

እውነት / ውሸት 

6. ዝናቡ ሇ 40 ቀናትና 40 ሇሉት ዘነበ፡፡  

እውነት / ውሸት 

7. ቀስተ ደመና፣ እግዚአብሔር ምድርን ዳግመኛ በጎርፍ እንደማያጠፋት 

የሚያሳይ ምሌክት ነው፡፡  

እውነት / ውሸት 

ሇመምህሩ/ሇወሊጅ: እባክዎ፣ ተማሪው እነዚህን ጥያቄዎች በሚሰራበት ጊዜ እገዛ ያድርጉሇት፡፡ 
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የቃሌ ጥናት ጥቅስ: ዘፍጥረት 9፡11  

ሇመምህሩ/ሇወሊጅ: ተማሪው ቃሊትን በሚፈሌግበት ጊዜ ያግዙት፡፡ ቃሊቶቹ ወደጎን፣ ወደታች ወይም አግድም ሉገኙ ይችሊለ፡፡ 

 
FLOOD   ጎርፍ 

FOOD   ምግብ 

RAINBOW  ቀስተ ደመና 

JAPHETH  ያፌት 

OFFERING  መስዋዕት 

HAM   ሀም 

ANIMALS  እንስሳት 

PAIR   ጥንድ 

ARK   መንከብ 

DOVE   እርግብ 

 

 

አንድ ጥንድ   ሰባት ጥንዶች  
  

________ ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

________  ________  

 

Q  W  D  R  T  Y  U  R  H  F  


