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ኖኅ እና የጥፋት 

ውሃ 
አዲምን ሔዋን ከዔድን ገነት ከተባረሩ ረዥም 

ግዜ አሇፈ፡፡ የሰው ሌጆችም በምድር ሊይ 

በዙ፡፡ ነገር ግን እነዚህ ሕዝቦች በአንድ ሊይ 

ተስማምተው የሚኖሩ ሳይሆኑ ራስ ወዲዶች፣ 

ስግብግቦች እና ጠበኞች ነበሩ፡፡ ምድር 

በሁከት ተሞሌታ ነበር፡፡ 

እግዚአብሔር በተመሇከተው ነገር አዘነ፡፡ 

በፈጠረው ፍጥረትም ተጸጸተ፡፡  ሰዎቹ 

አይሰሙትም ነበር፡፡ እግዚአብሔርን 

ባሇመታዘዛቸው፣ እነርሱም ዯስተኛ 

አሌነበሩም፡፡ ነገር ግን፣ በመካከሊቸው 

እግዚአብሔርን በመታዘዙ ምክንያት ዯስተኛ 

ሆኖ ይኖር የነበረ አንድ ሰው ነበር፡፡  

ኖኅ  

ይህ ሰው ኖኅ ይባሌ ነበር፡፡ በሚሉዮን 

በሞቆጠሩ ሰዎች መካከሌ እግዚአብሔርን 

ይታዘዝ የነበረው ኖኅ ብቻ ነበር፡፡ ኖኅ 

የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ይፈጽም ነበር፡፡ 

እግዚአብሔር ሕዝቡ ይታዘዘው ስሊሌነበረ 
ሉያጠፋቸው አስቦ ነበር፡፡ ይህንን እቅደን 
ይወዯው ሇነበረው ሇኖኅ ነገረው፡፡ ኖኅንና 
ቤተሰቡን  ግን ከዚህ ጥፋት እንዯሚያድ 
ነገረው፡፡  

ሕዝቡ እያዯረገ ያሇው ነገር መሌካም እንዲሌሆነ 

እንዱያስጠነቅቃቸው እግዚአብሔር ኖኅን 

አዘዘው፡፡ የስስት፣ የራስ ወዲድነት እና የጠብ 

መንገዲቸውን ትተው የእግዚአብሔርን መንገድ 

መምረጥ ነበረባቸው፡፡ ይህን ባያዯርጉ ግን 

እግዚአብሔር ምድርን በጎርፍ እንዯሚያጠፋት 

ተናገራቸው!  

While Noah was 

warning the people, 

God had a second job 

for him. He instructed 

Noah to build a giant 

ship called an ark. The 

first  
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ኖኅ ሕዝቡን እያስጠነቀቀ ላሊ ተግባርም 

ነበረው፡፡ ኖኅ ትሌቅ መርከብ እንዱሰራ 

በእግዚአብሔር ታዞ ነበር፡፡ መርከቢቱን 

ሇመስራት ኖኅ በመጀሪያ ሇሥራው 

የሚያስፈሌጉ ግብአቶችን መሰብሰብ 

ነበረበት፡፡ 

ኖኅ ሕዝቡን አስጠነቀቀ 

ኖኅ መርከቡን በሚሰራበት ሰዎች ሇምን 

ይህን ትሌቅ መርከብ እንዯሚሰራ 

ይጤቁት ነበር፡፡ ኖኅም መርከቡን 

የሚሰራው  የጥፋት ጎርፍ ስሇሚመጣ 

እንዯሆነ ይነግራቸው ነበር፡፡ 

የጥፋት ውሃው የሚመጣው አኗኗራቸው 
ሇእግዚአብሔር ዯስ የማያሰኝ ስሇሆነ እንዯሆ 
በመግሇጽ ከዚህ ተግባራቸው በመመሇስ 
እግዚአብሔርን እንዱታዘዙ ይነግራቸው 
ነበር፡፡ 

ሕዝቡ ግን ኖኅን አሊዲመጡም፡፡ የኖኅን 
ማስጠንቀቂያ ፈጽሞ አሊመኑም፡፡ ከዚህ 
አሌፈው፣ ኖኅና ቤተሰቡ መርከቡን ሲሰሩ 
የሾፉባቸው ነበር፡፡ ኖኅና ቤተሰቡ በዯረቅ 
መሬት ሊይ ታሊቅ መርከብ መስራታቸው 
ያስቃቸው ነበር፡፡ እንዲውም ኖኅ ያበዯም 
መስሎቸው ነበር፡፡ 
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ኖኅ ግን እግዚአብሔርን መታዘዙን ቀጠሇ፡፡ ኖኅ ሕዝቡን እያስጠነቀቀ ረጅም አመታትን 
አሳሇፈ፡፡ ሕዝቡ እየሾፈት ቢሆንም ሇሕዝቡ ስሇ ጥፋት ውሃው ከማስጠንቀቅ 
አሌተቆጠበም፡፡ ከሚመጣው የጥፋት ውሃ እንዱተርፉ ይሻ ነበርና፡፡  

የኖኅ መርከብ  

የኖኅ መርከብ ከመኖሪያ ቤታችን ይሌቅ በጣም ትሌቅ ነበር፡፡ ይህ ታሊቅ መርከብ ሶስት 

ዯረጃዎች ነበሩት፡፡ ርዝመቱም 140 ሜትር ነበር፡፡ (መርከቡ ምን ያህሌ ትሌቅ እንዯነበረ 

እንዱገሌጹሊችሁ መምህራችሁን ወይም ቤተሰባችሁን ጠይቁ)፡፡ መርከቡ ውሃ እንዲያስገባ 

ተዯርጎ ነበር የተሰራው፡፡ መርከቡ ብዙ ክፍልች ነበሩት፡፡ ኖኅና ሌጆቹ መርከቡን ከውጭ 

በቅጥራን ሇበጡት፡፡ ቅጥራን፣ የሚያጣብቅ ነገር ሲሆን መርከቡ ወዯ ውስጥ ውሃ 

እንዲያስገባ ያዯርገዋሌ፡፡ 
 

ኖኅ በመርከቡ ጎን ትሌቅ በር አበጀ፡፡ በሩም እንስሳቶቹ እንዱገቡበት የሚጠቅም ነበር፡፡ 

  

The Ark  
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እግዚአብሔር ከእንስሳዎቹ አንድ ወንድና አንድ ሴት ሉያተርፍ ወዯዯ፡፡ ንጹሕ ከሆኑት 
እንስሳት ግን ሰባት ወንድና ሰባት ሴት ወዯ መርከቡ እንዱገቡ ፈቀዯ፡፡ እበዚህ እንስሳት 
በጥፋት ውሃው ግዜ ሇኖኅና ሇቤተሰቡ የምግብ ምንጭ ይሆኑ ነበር፡፡ መርከቡን ሰርተው 
ሲያጠናቅቁ ሇምግብነት የሚያገሇግለ ነገሮችን ወዯ መርከቡ አስገቡ፡፡ እንስሶቹና እነርሱ 
በመርከቡ ውስጥ በሕይወት ሉቆዩ የሚያስችሎቸውን ነገሮች ሁለ አስገቡ፡፡ ይህን ሁለ 
ካዯረጉ በኋሊ ሇጥፋት ውሃው የተዘጋጁ ሆኑ፡፡ ከዛ በፊት ግን እግዚአብሔር አንድ ተአምር 
አዯረገ፡፡ እንስሶቹ ሁለ ወዯ መርከቢቱ እንዱገቡ አዘዛቸው፡፡ በሚያስገርም ሁኔታ 
ሕይወት ያሇው ፍጥረት ሁለ ጥንድ ጥንድ እየሆነ ወዯ መርከቡ ገቡ፡፡ ንጹሕ የሆኑት 
እንስሳት ዯግሞ ሰባት ሰባት ጥንድ በመሆን ወዯ መርከቡ ገቡ፡፡ 
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እንስሳዎቹ ወዯ መርከቡ ሲመጡ 

ኖኅ በየስፍራቸው ያስቀምጣቸው 

ነበር፡፡ ይህን ይመሇከቱ የነበሩ 

ሰዎች በሁኔታው እጅግ ተገርመው 

ነበር፡፡ መፍራትም ጀመሩ፡፡ 

ቢሆንም ከክፉ ስራቸው 

አሌተመሇሱም ነበር፡፡ በክፋታቸው 

ቀጥሇው ነበር፡፡ የኖኅ ቤተሰቦችና 

እንስሶቹ በየወገናቸው ወዯ 

መርከቡ ከገቡ በኃሊ ላሊው 

ተአምር ተዯረገ፡፡ አሁን ሁለም 

በመርከቡ ውስጥ ገብቷሌ፡፡ ማን 

ያንን ግዙፍ በር ይዝጋው? 

እግዚአብሔር ግዙፉን በር ዘጋው፡፡ 

አሁን የኖኅ መርከብ ሇጥፋት 

ውኃው የተዘጋጀ ሆነ፡፡  

የጥፋት ውሃ 

ሇመጀመሪያዎቹ ሰባት ቀናት ዝናቡ 

አሌዘነበም ነበርና ሕዝቡ ኖኅና 

ቤተሰቡ ሊይ ተሳሇቁባቸው፡፡ ኖኅና 

ቤተሰቡ እብዶች እንዯነበሩ ሕዝቡ 

እርግጠኛ ነበሩ፡፡ ምንም ነገር እንዯ 

ማይመጣባቸውም እርግጠኞች 

ነበሩ፡፡  

ድንገት ከባድ ዯመና በሰማዩ ሊይ 
መሰባሰብ ጀመረ፡፡ ታሊቅም ንፋስ 
መንፈስ ጀመረ፡፡ ሁለም ሰው 
ይህን በማየት ሃይሇኛ ዝናብ 
አንዯሚዘንብ አወቁ፡፡ በመቀጠሌም 
ዝናቡ መዝነብ ጀመረ፡፡  

ከዚህ በኋሊ ግን ሕዝቡ በኖኅና 
በቤተሰቡ ሊይ መሳሇቅ 
አሌቻለም፡፡  

 
ዝናቡ በምድር ሊይ በከፍተኛ 
ሁኔታ መዝናቡን ቀጠሇ፡፡ የውሃ 
ምንጮችም ከምድር ውስጥ 

መጉረፍ ጀመሩ፡፡ ዝናቡ ሇ 40 
ቀናት እና ሇሉት መዝነቡን 
አሊቆመም፡፡ ምድር በጎርፉ ብዛት 
ተጥሇቀሇቀች፡፡ ጎርፉ ከባድ 
ከመሆኑ የተነሳ ትሊሌቅ ተራሮች 
ሳይቀሩ በውሃው ተውጠው 
ነበር፡፡ ሰዎች፣ እንስሳት እና 
አእዋፋት በጎርፉ ሰጥመው 
አሇቁ፡፡ ከዚህ ጥፋት ተርፈው 
የነበሩት የኖኅ ቤተሰብ፣ 
በመርከቡ ሊይ የነበሩ እንስሳት 
እና በባሕር ውስጥ የነበሩ አሳዎች 
ብቻ ነበሩ፡፡  

ዝናቡ መዝነብ ካቆመ በኋሊ 

መርከቡ ሇ150 ቀናት በውሃው 

ሊይ ተንሳፈፈ፡፡ በዚህ ወቅት 

የኖኅ ቤተሰቦች እንስሳዎቹን 

በመመገብና መርከቡን በማጽዲት 

ስራ ተጠምዯው ነበር፡፡  

ከዛ በኋሊ እግዚአብሔር ንፋስ 

እንዱነፍስ በማድረግ ውሃው 

እንዱዯርቅ ካዯረገ በኋሊ መርከቡ 

አራራት በሚባሌ ተራራ አናት  

ሊይ አረፈ፡፡  
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ውሃው ከምድር ሊይ ሇመድረቅ በርካታ ቀናት 

ወስዶበት ነበር፡፡ ይህ እስኪሆን ድረስ ኖኅ፣ 

ቤተሰቡ እና እንስሳዎቹ በመርከቡ ውስጥ 

መቆየት ነበረባቸው፡፡ ኖኅ ውሃው ከምድር 

ሊይ ዯርቆ ይሁን አይሁን ሇማወቅ ከሊካቸው 

ወፎች መካከሌ እርግብ የሇመሇመ የወይራ 

ቅጠሌ ይዛ በመመሇስ የውሃውን መድረቅ 

አበሰረችው፡፡ ኖኅ ከመርከቡ መውጣት 

የሚችሌበት ግዜ መድረሱን አወቀ፡፡ ሇሁሇተኛ 

ግዜ እርግብን መሌሶ ሲሌካት ተመሌሳ 

አሌመጣችም፡፡  

ከዚህ በኋሊ ኖኅ፣ ቤተሰቡና እንስሶቹ 

ከመርከቡ ወጡ፡፡ በዯረቅ መሬት ሊይ 

ተመሌሰው በመገኘታቸው ሁለም ዯስተኞች 

ነበሩ፡፡ ኖኅ፣ የሚቃጠሌ መስዋዕትን 

በማቅረብ እግዚአብሔርን አመሰገነ፡፡  

እግዚአብሔርም ዲግመኛ  ምድርን በጥፋት 
ውሃ ሊሇማጥፋት ሇኖኅ ቃሌ ገባሇት፡፡ 
እግዚአብሔር፣ የሰጠውን ተስፋ ሇማጽናት 
ቀስተ ዯመናን በሰማይ ሊይ እንዯምሌክት 

እንዱወጣ አዯረገ፡፡ 
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የባቢልን ግንብ 

የኖኅ ሌጆች—ሴም፣ ካምና ያፌት—

በርካታ ሌጆችን ወሇደ፡፡ ምድር 

ዲግመኛ በሰው ሌጆች መሞሊት 

ጀመረች፡፡ ሰዎች ተጠጋግተው መኖር 

ጀመሩ፤ ከተማዎችንም ገነቡ፡፡ ኖኅ 

ሇሌጆቹ እና ሇሌጅ ሌጆቹ ስሇ 

እግዚአብሔር መንገድ ማስተማሩን 

አሊቆመም ነበር፡፡ ነገር ግን ከጥፋት ውሃ 

በፊት እንዯነበሩት ሰዎች በርካቶቹ 

አይሰሙትም ነበር፡፡ በዚህ ወቅት ነበር 

ናምሩድ የተባሇ ሰው የተወሇዯው፡፡  

ካም ሇናምሩድ አያቱ ሲሆን ኖኅ ዯግሞ 

ቅድመ አያቱ ነበር፡፡ ናምሩድ መሪ ሆነ፡፡ 

ከተማዋን ከክፉ አውሬዎች ይጠብቅ 

ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት ሕዝቡ ይወዯው 

ነበር፡፡  

ናምሩድ እግዚአብሔርን አይከተሌም 

ነበር፡፡ በጣም ጠንካራ ስሇነበረ 

ማንኛውንም ነገር በራሱ ማድረግ 

እንዯሚችሌ ያስብ ነበር፡፡ እግዚአብሔርን 

አይሻም ነበር፡፡ በናምሩድ መሪነት ሕዝቡ 

ታሊቅ ከተማን ሰሩ፡፡ የከተማዋም ስም 

ባቢልን ይባሌ ነበር፡፡ 
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ናምሩድ ሕዝቡ ባዕድ አምሌኮን 

እንዱሇማመድ አዯረገ፡፡ ከዚህ የተሰሳሳተ 

ኃይማኖት መመስራት ጋር ተያይዞ 

በርካታ ያሌተገቡ በአሊት መከበር 

ጀመሩ፡፡ ናምሩድ ታሊቅ ግንብን 

ሇመስራት አሰበ፡፡ ይህንን ግንብ 

ሇማስገንባት ያሰበው ታሊቅነቱን 

ሇማስጠራትና  ሇሕዝቡ ሊስተማረው 

የባዕድ አምሌኮው ምሌክት እንዱሆን 

በማሰብ ነበር፡፡ 

እግዚአብሔር የሚያዯርጉትን ክፉ ስራ 
ተመሇከተ፡፡  

ዝም ቢሊቸው የመሇጠ ክፋት እንዯሚሰሩ 
አወቀ፡፡ ሰሇዚህ ስራቸውን ሇማስቆም 
ቋንቋቸውን ዯበሊሇቀባቸው፡፡ ቋንቋቸው 
በርካታ ስሇሆነ መግባባት አቃታቸው፡፡ 
በዚህ ምክንያት በአንድ ሊይ መኖር 

አሌቻለም፡፡  

ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች በጋራ 

በመሆን ወዯተሇያዩ የአሇማችን ክፍልች 

ተሰዯደ፡፡ በአሁኑ ሰአት በርካታ ቋንቋዎች 

በምድራችን ሊይ የመገኘታቸው መነሻ ይህ 

ስፍራ ነው!  
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የሚከተለትን ጥያቄዎች ስሯቸው 
ሌጆች፣ ከዚህ በታች ያሇውን  

ቃሌ የተሇያዩ ፍቺዎች ከቤተሰ 

ቦቻችሁ በመጠየቅ አሟለ፡፡ 

 
1. የባቢልን ____________________፡፡ 

2. ኖኅ____________________ ሰራ፡፡ 

3. _________፣ __________እና ________ 

የኖህ ሌጆች ናቸው፡፡ 

4. እግዚአብሔር ____________________ 

ከጥፋት ውሃው አዲናቸው፡፡ 

5. እግዚአብሔር ምድርን ዲግመኛ 

ሊሇማጥፋት ምሌክት የሰጠው  

____________________ ነው፡፡ 

6. እርግቧ ____________________ 

ይዛ ወዯ መርከቡ ተመሇሰች፡፡ 

 

 

 

በአማርኛ፡ 

ዛፍ 

በኦሮምኛ፡ 

____________________________ 

በትግሪኛ፡ 

____________________________ 

በእንግሉዝኛ፡ 

_____________________________ 
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የቃሌ ጥናት:   

መጽሏፈ ዕዝራ    መጽሏፈ ምሳላ    ሰቆቃው ኤርሚያስ  

መጽሏፈ ነህምያ    መጽሏፈ መክብብ    ትንቢተ ሕዝቅኤሌ  

መጽሏፈ አስቴር    ማኃሌየ ማኃሌይ ዘሰሇሞን   ትንቢተ ዲንኤሌ  

መጽሏፈ ኢዮብ    ትንቢተ ኢሳይያስ    ትንቢተ ሆሴዕ  

መዝሙረ ዲዊት    ትንቢተ ኤርሚያስ  

ቃሊትን የመፈሇግ ጨዋታ 

እያንዲንደን ቃሊት ከመጫወቻ ሰላዲው ውስጥ ፈሌጋችሁ አግኙ፡፡ ቃሊቶቹ በማንኛውም አቅጣጫ ሉገኙ መቻሊቸውን 

እንዲትዘነጉ፡፡ 

Greedy= ስግብግብ 

G V A E G D B K B A B E L  

Noah= ኖኅ  

R M A V  I  O L E N C E Z A  

Violence= ጠብ  

E L E G Q V Y  I  P L B N N  

Flood= ጎርፍ  

E R W A H E L  J U I  E C G  

Warning= ማስጠንቀቂያ 

D B F R A  I N B O W V M U  

Ark= መርከብ 

Y Z  L E H  J U N C W B L A  

Animals= እንስሳት 

A N O A H Z W A R N  I  N G  

Dove= እርግብ 

B M O L M  I  I A K E  L V E  

Rainbow= ቀስተ ዯመና  

D F D N V  I  A N  I  M A L S
   

Nimrod= ናምሩድ 

D O R M I  N X R U O W R T  

Babel= ባቢልን 

T W E  A N  T Q E  K O P  L  Y  

Languages= ቋንቋዎች 

 


