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 Po potopie ludzie 
wędrowali po 
ziemi, szukając 
miejsc gdzie 
mogliby 
zamieszkać. 

 

W DRÓWKA 



 Wszyscy byli 
potomkami 
Noego, czyli jego 
trzech synów: 
Sema, Chama i 
Jafeta 



Wszyscy ludzie 
mówili jednym 

językiem 



 „Gdy wędrowali (…) 
napotkali równinę w 
kraju Szinear i tam 
zamieszkali” (Rdz 11, 2) 

 Przez równinę 
przepływały dwie 
wielkie rzeki - Tygrys i 
Eufrat. 

 

 



 Tam 
postanowili 
zbudować 
wielkie miasto. 

 

DLACZEGO? 



Nimrod – król Babelu 

 Nimrod był prawnukiem Noego, 
wnukiem Chama i synem Kusza. 

„Synowie Chama: Kusz, Misraim, 

Put i Kanaan. (…) Kusz zaś zrodził 
Nimroda, który był pierwszym 
mocarzem na ziemi. Był on też 
najsławniejszym na ziemi 
myśliwym. Stąd powstało 
przysłowie: «Dzielny jak Nimrod, 

najsławniejszy na ziemi 
myśliwy». On to pierwszy panował 
w Babelu…” (Rdz 10, 6. 8-10) 



 Kiedy ludzie 
nauczyli się 
wyrabiać cegły i 
wytapiać smołę, 
król Nimrod 
rozpoczął 
budowę wielkiej 
wieży. 

 Wieża miała być 
pomnikiem jego 
chwały. 

 Miała być też 
znakiem, aby 
ludzie trzymali się 
razem. 

 





Ludzie 
pracowali 

bardzo 
ciężko, aby 

wybudować 
wieżę. 

 





 Ludzie byli bardzo 
dumni z tego, że 
wieża wznosi się 
coraz wyżej i wyżej. 
 

Co to jest duma? 

 

Co to znaczy być 
dumnym z czegoś, co 

si  zrobiło? 



Najbardziej 
dumny był zaś 

król Nimrod, 
który osobiście 

kierował 
budową wieży 



Jest legenda, że 
podczas budowy 
wieży przejmowano się 
bardziej o to, czy 
wystarczy cegieł na 
budowę niż o ludzi, 
którzy ginęli spadając z 
wysoka. 



„Zbudujemy sobie 

miasto i wieżę, 
której wierzchołek 
będzie sięgał 
nieba” (Rdz 11, 4) 

 

Dlaczego ludzie 

zbudowali 

wież ? 



 Bóg widział 
miasto i wieżę. 

 Wiedział także, że 
ludzie ponownie 
zapomnieli o 
Bogu i myśleli 
tylko o sobie i 
swojej sławie. 

 Znakiem ich 
wielkości miała 
być wieża, której 
szczyt miał 
sięgnąć nieba. 



Bóg postanowił 
zstąpić między ludzi i 
pokrzyżować ich 
plany.  

Bóg sprawił, że ludzie 
zaczęli mówić różnymi 
językami. 

Nie mogąc się 
porozumieć  nie 
dokończyli już budowy 
wieży. 



„A Pan zstąpił z nieba, by 
zobaczyć to miasto i wieżę, 
które budowali ludzie, i rzekł: 
«Są oni jednym ludem i 
wszyscy mają jedną mowę, i 
to jest przyczyną, że zaczęli 
budować. A zatem w 
przyszłości nic nie będzie dla 
nich niemożliwe, cokolwiek 
zamierzą uczynić. Zejdźmy 
więc i pomieszajmy tam ich 
język, aby jeden nie rozumiał 
drugiego!»” (Rdz. 11, 5-7) 

 

Za co Bóg ukarał ludzi? 





 Ludzie przerwali budowę wieży i miasta. 
 Zaczęli kłócić się między sobą, bo nie potrafili siebie zrozumieć. 
Co si  dzieje, gdy nie potrafimy si  porozumieć mi dzy sobą? 



 Ludzie porzucili 
miasto i rozproszyli 
się po całej ziemi. 

 Powędrowali na 
zachód i wschód, 
na północ i 
południe. 

 Miejsce, gdzie 
budowali miasto i 
wieżę nazwano 
Babel, co w języku 
hebrajskim oznacza 
„pomieszał” (hebr. 
babal). 




