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ናምሩድና የባቢልን 
ግንብ 

ከዚህ በፊት ባየነው ትምሕርታችን ሊይ፣ ምድርን ስሊጠፋው ጎርፍ ተምረናሌ፡፡ 

ከዚህ ጥፋት የተረፉ ሰዎች ኖኅና ቤተሰቦቹ ብቻ ነበሩ፡፡ ኖኅ ሶስት ወንድ ሌጆች 

ነበሩት፡- ሴም፣ ካም እና ያፌት ይባለ ነበር፡፡ እነዚህንና ሚስቶቻቸውን ጨምሮ 

ከጎርፉ ጥፋት ያመሇጡት ሰዎች ቁጥር ስምንት ብቻ ነበር፡፡ 

ካም ኩሽ የተባሇ ሌጅ ነበረው፡፡ ኩሽ ባዯገ ጊዜ ናምሩድ የተባሇ ሌጅ ወሇዯ፡፡ 

ናምሩድ በጣም ጠንካራና ጎበዝ አዲኝ ነበር፡፡ ሕዝቡም ናምሩድን በጥንካሬው 

ምክንያት ያከብሩት ነበር፡፡ እንዯ መሪና ጀግና ይመሇከቱት ነበር፡፡ ናምሩድ 

ሕዝቡን ከአውሬዎች ይከሊከሌ ነበር፡፡ 

ናምሩድ እግዚአብሔርን አይታዘዝም ነበር፡፡ ሕዝቡ ግን ያዯንቁትና ምሳላያቸው 

አድርገው ይከተለት ነበር፡፡ እርሱም ሕዝቡን እግዚአብሔርን ሳይሆን ፀሐይን እና 

እባቦችን እንዱያመሌኩ አስተማራቸው፡፡ 

ኖኅ በዚህ ወቅት በሕይወት ነበር፤ እግዚአብሔርንም ይታዘዝ ነበር፡፡ ኖኅ ሕዝቡን 

ሉያስጠነቅቅ ሞከረ፡፡ ነገር ግን ሌክ ምድርን ያጠፋት ጎርፍ ጊዜ እንዯነበሩ ሰዎች 

ሉሰሙት አሌቻለም፡፡ 

ናምሩድ አንድ ረጅም ግንብ ሇማሰራት አቅዶ ማስተባበር ጀመረ፡፡ ሰማይ 
የሚዯርስ ረጅም ግንብ ሇመስራት ፈሇገ፡፡ 
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ይህ ግንብ ሕዝቡ ፀሐይን እንዱያመሌክ እንዯ ቤተመቅዯስ እንዱያገሇግሌ አሰበ፡፡ 
ናምሩድ በእግዚአብሔር ሊይ አመፀ፡፡ 

ሕዝቡም እቅደን ወዯዯ፡፡ አጥብቀው ግንቡን መስራት ጀመሩ፡፡ ሥራው 

የሕይወታቸው ዋና ነገር ሆነ፡፡ ሁለም አንድ ቋንቋ ይናገሩ ስሇነበረ በአንድነት 

ሇመስራት አሌተቸገሩም ነበር፡፡ 

እግዚአብሔር ይህ እንዱሆን አሌወዯዯም፡፡ ሰዎች እርሱን እንዱታዘዙት 

ይወዲሌ፡፡ ሕዝቡ ግን ስሇጥፋት ጎርፉም ሆነ ስሇ እግዚአብሔር ማሰብን ረሱ፡፡ 

ይህ የግንብ ስራ ቢቀጥሌ፣ ሰዎቹ በኖኅ ዘመን እንዯነበሩት አይነት ሰዎች 

ክፋታቸው እየጨመረ እንዯሚሄድ እግዚአብሔር ያውቅ ነበር፡፡ 

ስሇዚህም፣ እግዚአብሔር ሰዎቹ የተሇያየ ቋንቋ እንዱናገሩ አዯረጋቸው፡፡ 

ቋንቋቸው መዯበሊሇቁ ሰዎቹ በተሇያየ ቡድን እንዱከፋፈለ አዯረጋቸው፡፡ 

ግንቡን ሇመስራት በአንድ ሊይ ማበር አሌተቻሊቸውም፡፡ እርስ በእርስ ግራ 

መጋባት ሆነባቸው፡፡ በዚህም ምክኒያት የግንብ ሥራው ተቋረጠ፡፡ 

ተመሳሳይ ቋንቋ ይናገሩ የነበሩ ሰዎች በቡድን በቡድን ወዯላሊ የአሇማችን ክፍሌ 

ፈሇሱ፡፡ 

ይህ ላልች አማሌክትን ሇማምሇክ የተሰራው ረጅም ግንብ የባቢልን ግንብ 

በመባሌ የታወቃሌ፡፡ ባቤሌ የሚሇው ቃሌ ትርጉም ማሇት ግራ መጋባት ማሇት 

ነው፡፡ 

በቀጣዩ ትምህርታችን እግዚአብሔር ስሇታዘዘና በመታዘዙ ምክንያት ብዙ 

በረከትን ስሇተቀበሇ ሰው እንማራሇን፡፡ የዚህ ሰው ስም አብርሃም ይባሊሌ፡፡ 
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ናምሩድ ጠናካራ አዲኝ ነበር፡፡ 

ሕዝቡንም ከአውሬ ይጠብቅ 

ነበር፡፡ 
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ናምሩድ እግዚአብሔርን አሌታዘዘም፡፡ ከዚህ ይሌቅ፣ ሕዝቡን 

ፀሐይንና እባቦችን የመሳሰለ ላልች አማሌክትን እንዱያመሌኩ 

አስተማረ፡፡ 
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ናምሩድ አንድ ረጅም ግንብ ሇመገንባት አቀዯ፡፡ 
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የቃሊት ጨዋታ  

 

ወዯጎን  

1.የባቢልን _____  

4.______ የኩሽ ሌጅ ነው፡፡ 

5. ናምሩድ ጠንካራ ______ 

ነበር፡፡  

ወዯታች 

 2. እግዚአብሔር፣ ሕዝቡ የተሇያየ 
_________ እንዱነጋገሩ 
በማድረግ ግራ እንዱጋቡ 
አዯረጋቸው፡፡  

 3. ___በናምሩድ ድርጊት ዯስተኛ 
አሌነበረም፡፡  
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ኖኅ፣ ይህ ሁለ ሲሆን በሕይወት ነበር፡፡ እግዚአብሔርንም ይታዘዝ ነበር፡፡ ኖኅ 

ሕዝቡን ሉያስጠነቅቅ ሞክሮ ነበር፤ ነገር ግን እንዯ ጥፋት ውሃው ጊዜ ሁለ 

ሉሰሙት አሌወዯደም፡፡ 
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እግዚአብሔር ሰዎቹ የተሇያየ ቋንቋ እንዱናገሩ አዯረጋቸው፡፡ ግራ 

በመጋባታቸውም ምክንያት ሥራቸውን አቆሙ፡፡ ተመሳሳይ ቋንቋ መናገር 

የቻለት ወዯ ተሇያዩ የአሇማችን ክፍሌ ተሰዯደ፡፡ 
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የጎዯሇውን አሟለ፡፡ 

የባቢልንን ግንብ ታሪክ ዯግማችሁ ካነበባችሁ በኋሊ የሚከተለትን 

የተጓዯለ አረፍተ ነገሮች አሟለ፡፡ 

 1. __ __ __ __ ናምሩድ የሚባሌ ሌጅ ነበረው፡፡  

 

2. ከብርታቱና ጥንካሬው የተነሰ ሰዎች ሁለ __ __ __ __ 
ያከብሩት ነበር፡፡  

 

3. ናምሩድ፣ ሕዝቡ እባቦችን እና __ __ __ እንዱያመሌኩ 
አስተማራቸው፡፡  

 

4. __ __ __ __ በሕይወት ነበር እግዚአብሔርንም ይታዘዝ ነበር፡፡  

 

5. ናምሩድ አንድ ረጅም __ __ __ __ __ ሇመገንባት 
አቀዯ፡፡ 

ሇመምህሩ/ሇወሊጅ: እባክዎ ተማሪዎቹ ቀጣዮቹን ሁሇት መሌመጃዎች እንዱሰሩ አንዲንድ ነገሮችን በማብራራት ያግዟቸው፡፡  
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ባቢልን  

1. የባቢልን ንብ ሲገነባ ኖኅ በሕይወት አሌነበረም፡፡  

እውነት / ውሸት  

2. ኖኅ፣ ሕዝቡ ሇእግዚአብሔር እንዱታዘዙ አስተማረ፡፡  

እውነት / ውሸት  

3. ናምሩድ ሕዝቡን ከአውሬ ይከሊከሌ ነበር፡፡  

እውነት / ውሸት  

4. እግዚአብሔር፣ ሕዝቡ ተመሳሳይ ቋንቋ እንዱናገሩ አዯረጋቸው፡፡  

እውነት / ውሸት  

5. ናምሩድ እግዚአብሔርን አሌታዘዘም፡፡  

እውነት / ውሸት  
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የቃሌ ጥናት ጥቅስ: ዘፍጥረት 9፡11  

ሇመምህሩ/ሇወሊጅ: ሌጆቹ ይህንን የቃሊት ጨዋታ እንዱሰሩ ያግዟቸው፡፡  

የቃሊት ጨዋታ 

ወዯጎን:  

1.______ እግዚአብሔርን አሌታዘዘም፡፡  

 2. _ ____ የሚሇው ቃሌ ትርጉም ግራ መጋባት ማሇት ነው፡፡.  

 3. ሕዝቡ _ _ _ አመሇኩ፡፡  

ወዯታች:  

1. _ _ _ _ በሕይወት ነበር 

እግዚአብሔርንም ይታዘዝ ነበር፡፡  

  


