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1. ВСТУП ДО ЦІЄЇ НЕДІЛІ
Це п›ята з шести неділь,
присвячених початку світу. У
цьому блоці ми читаємо один
псалом і шість історій з книги Буття: про створення
неба і землі, та всього, що в них живе, про перших
людей, які почали життя в Едемському саду, а
потім були вимушені жити за його межами, про
Ноя і потоп, а також про Вавилонську вежу.
Ця неділя присвячена уривку з Буття 6:9-9:17: Ной,
його сім›я і безліч тварин рятуються від потопу.
Після потопу Бог дає знак Своєї обітниці вірності
людству: веселку.
З дітьми 4-8 років ми зосередимося на Божій
обітниці, яка проявляється в знаменні веселки.
З дітьми 8-12 років ми зосередимося на Ної, його
сім›ї і тваринах, які очікують на ознаку, що земля
знову суха.

2. КОНТЕКСТ БІБЛІЙНОГО
УРИВКА
Після історії Каїна і Авеля ми читаємо список
нащадків Адама. Цей список закінчується
оповіданням про Ноя і його сім›ю. Починаючи з
6-го розділу книги Буття, про них розповідається
довга історія.
Люди, які жили в той час на землі, робили
лише зло. Вони більше не робили того, чого
хотів від них Бог. Тільки Ной був іншим. У Буття
6:9-10 говориться: «Ной не мав недоліків і був
єдиною хорошою людиною свого часу. Він жив
у спілкуванні з Богом» (інший переклад). Бог
вирішує покласти край життю на землі. Тільки Ной
і його сім›я залишаються в живих.
Після історії про Ноя і потопу є ще одна історія про
Ноя. У цій історії Ной п›яний. Там же ми можемо
прочитати про нащадків Ноя. Після цього є історія
про Вавилонську вежу. Це наша наступна історія з
серії «Основи Біблії».
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У Новому Завіті Ной згадується як один з
прабатьків Ісуса (Матвія 24:36-37). Також кілька
разів згадується, що Син Людський прийде
несподівано, подібно потопу (наприклад, в Матвія
24:36-37).
Історії з книги Буття 1-11 схожі на історії, розказані
сусідніми з Ізраїлем народами. Найвідоміша
історія - Епос про Гільгамеша з Месопотамії. У
цій збірці історій також є розповідь про великий
потоп. У цьому епосі боги дозволили воді
знищити людей, тому що люди сильно шумлять, а
боги хочуть спати. У цій історії теж хтось виживає,
тому що робить великий човен. Але є істотна
відмінність: в біблійній книзі Буття Бог влаштовує
потоп не тому, що люди занадто шумлять, а тому,
що вони живуть всупереч Його волі.

3. П ОЯСНЕННЯ БІБЛІЙНОГО
УРИВКА
Бог шкодує про те, що створив людей
і тварин, тому що все, що вони роблять – це зло.
Тому Бог хоче видалити всіх людей з землі, крім
Ноя, який живе в близькому спілкуванні з Богом.
Бог велить Ною побудувати човен - ковчег.
Єврейське слово «теба» використовується в
Біблії для позначення двох об›єктів: величезного
дерев›яного «ящика», який будує Ной, і
плетеного кошика, яка використовується для
порятунку Мойсея. Це не те ж саме слово, яке
використовується для ковчега Завіту в інших
книгах Біблії.
Крім Ноя з дружиною і трьох їхніх синів з їх
дружинами, човен повинен бути досить великий,
щоб вмістити безліч тварин: одного самця і одну
самку кожного виду (Буття 6:20). В Буття 7:2
говориться, що з кожного чистого виду тварин в
човні має бути сім пар, а з усіх нечистих - тільки
одна пара.
Через сорок днів земля буде затоплена, і все буде
покрито водою протягом 150 днів. Після цього
вода починає спадати. Тоді Ной спочатку посилає
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ворона, але той повертається не знайшовши
суші. Потім він посилає голуба, який також
повертається. Через сім днів він посилає іншого
голуба, який повертається з оливковою гілкою.
Вчетверте голуб вже не повертається. Таким
чином Ной розуміє, що він, його сім›я і всі тварини
можуть спокійно покинути ковчег.
Перше, що робить Ной - будує жертовник і
приносить жертву Богу. Потім Бог обіцяє людству,
що більше ніколи не пошле потоп, який знищить
всю землю. Те ж саме Він обіцяє і тваринам (Буття
9:10). На знак Його обіцянки з›являється Веселка.

Кожен раз, коли з›являється Веселка, Бог згадує
про Свою обіцянку.
У цій історії Бог укладає заповіт з усіма людьми
і тваринами. У Старому Завіті Бог укладає кілька
завітів. Наприклад, коли Він обіцяє Аврааму
безліч нащадків і країну (Буття 12:1-19), коли Він
дає Мойсею дві кам›яні скрижалі з Десятьма
Заповідями в пустелі (Вихід 19:1-9 і 20:1-17), коли
Він обіцяє Давиду, що у нього завжди будуть
нащадки і що його царство буде тривати вічно
(2-я Царств 7:11-16).

4. ПОЯСНЕННЯ БІБЛІЙНОГО УРИВКА
4-8 років

8-12 років

Діти молодшого віку зосередять свою увагу на
уривку Буття 9:16-17.

Діти старшого віку зосередять свою увагу на
тексті Буття 8:11.

І буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб
пам›ятати про вічний заповіт між Богом і
між кожною живою душею в кожному тілі,
що воно на землі. І сказав Бог до Ноя: Це знак
заповіту, що Я встановив поміж Мною й
поміж кожним тілом, що воно на землі.

І голубка вернулась до нього вечірнього часу,
і ось у неї в дзюбку лист оливковий зірваний. І
довідався Ной, що спала вода з-над землі.

Буття 6:9 – 9:17 | НОЙ
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5. ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ?
4-12 років
Під час богослужіння
-	кольорові цукерки (наприклад, Skittles або
Smarties)
-	кругла, плоска пластина зі злегка піднятим
краєм
-	тепла вода

8-12 років
Він величезний
-	З Біблії: Буття 6:14-16
-	рулетка

4-8 років
Всі кольори веселки
-	повітряні кульки всіх кольорів веселки

Сухий у воді?
-	лист паперу
-	склянка
-	відро або умивальник, наповнений водою

Або:
-	картки різних кольорів веселки (по кілька
карток кожного кольору)
Під веселкою
- роздатковий матеріал
- кольоровий олівець

Текст з Біблії
-	Біблія

Хто чекає менше всіх?
Для кожної дитини:
-	сім зелених смужок паперу
А також:
-	три аркуші паперу: один з буквою А, один з
буквою В і один з буквою С
-	скотч

Одягни цю Веселку!
Для кожної дитини:
- біла футболка
-	фартух для малювання (або мішок для сміття,
або стара сорочка)
- губка
А також:
-	безпечні для дітей текстильні фарби червоного,
оранжевого, жовтого, зеленого, синього і
фіолетового кольорів
- старі газети
- вода
Гра «Веселка»
- три мотузки, всі однакової довжини

Буття 6:9 – 9:17 | НОЙ
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ПІД ЧАС
БОГОСЛУЖІННЯ
6. Ч АС ДИТЯЧОГО
СЛУЖІННЯ
Стільки гарних кольорів!
Ви можете використовувати кольорові цукерки, щоб зробити
свою власну гарну веселку.
Що вам знадобиться?
- кольорові цукерки (наприклад, Skittles або Smarties)
- кругла, плоска тарілка зі злегка піднятим краєм
- тепла вода

Порада:

- 	Дайте дітям по пакетику цукерок, щоб вони могли взяти
їх з собою додому і провести цей експеримент вдома.
Викладіть цукерки в одну лінію уздовж краю тарілки.
Переконайтеся, що їх кольори чергуються.
Тепер обережно налийте трохи гарячої води на тарілку,
щоб всі цукерки опинилися у воді. Що буде далі?
- 	Якщо у вас є відеопроектор, ви можете знімати і
показувати те, що відбувається, щоб усі в церкві могли
ясно бачити, що відбувається.

ПІД ЧАС ДИТЯЧОГО
СЛУЖІННЯ
7. ДЛЯ ПОЧАТКУ
4-8 років
Всі кольори веселки
Виконайте будь-яке з цих завдань і зробіть разом красиву
веселку.

Веселка 1
Що вам знадобиться?
- 	повітряні кульки різних кольорів веселки
Надуйте кульки і дайте по кульці кожному з дітей.
Нехай вони сформують живу веселку. Можна спочатку
зробити це стоячи, а потім лежачи. Чи зможуть діти разом
створити веселку?

Порада:

Якщо діти не знають порядок кольорів? Нехай вони
подивляться ілюстрацію до біблійної історії.
Веселка 2
Що вам знадобиться?
- 	картки кольорів веселки (кілька карток кожного кольору).
Заздалегідь сховайте картки з кольорами веселки.
Попросіть дітей знайти картки і розсортувати їх за кольорами.
Чи зможуть вони скласти веселку з цих карток?

Порада:

Якщо дітей небагато, використовуйте тільки одну картку для
кожного кольору
8-12 років
Він величезний!
Бог велить Ною побудувати човен. Наскільки великий
повинен бути цей човен?
Що для цього знадобиться?
- З Біблії: Буття 6:14-16
- рулетка
Прочитайте дітям Буття 6:14-16. Потім попросіть їх відміряти
15 футів (4,57 метрів). Після цього нехай вони пройдуть цю
відстань тридцять разів: саме такої довжини був човен! Якщо
у вас багато часу, ви можете зробити те ж саме з шириною і
висотою човна.

Порада:

Встановіть обмеження за часом, скільки часу діти можуть
витратити на створення веселки.

Буття 6:9 – 9:17 | НОЙ
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8. М ОЛИТВА НА ПОЧАТКУ
ДИТЯЧОГО СЛУЖІННЯ
Наш вірний Боже,
Сьогодні ми почуємо особливу історію.
Вона про Ноя і тварин на кораблі.
Після великого Потопу з›являється Веселка з красивими
кольорами.
Веселка нагадує нам, що Ти пам›ятаєш про нас.

9. БІБЛІЙНА ІСТОРІЯ
4-8 років
Буття 8:15-9:17
Розкажіть цю історію дітям. Поки ви розповідаєте або після
прочитання історії, подивіться разом на картинку. Попросіть
дітей уважно подивитися і розповісти, що вони бачать.
Для отримання додаткової інформації ви також можете
використовувати Цікаві факти для дітей старшого віку.

Що сталося раніше
Бог бачить, як люди приймають неправильні рішення
і завдають один одному невимовний біль. Він вирішує
почати все спочатку з Ноєм та його сім›єю. Тому що
Ной - друг Бога.
Бог велить Ною побудувати човен. У цьому човні Ной,
його сім›я і безліч тварин будуть в безпеці від вод
потопу. Разом вони пливуть по воді багато місяців...
Нарешті! Двері човна відчиняються. Ной вибирається
назовні. Виходить і його дружина. Його сини Сим, Хам і
Яфет відкривають всі клітки з тваринами. І тварини
виходять. Вони літають, бігають, повзають і вистрибують з
човна. Потім вони зникають серед дерев.
Більше року тому Ной і його дружина піднялися на борт
разом з усіма тваринами. Коли двері були зачинені,
почався дощ. Дуже сильний. Він йшов дуже довго. Через

Буття 6:9 – 9:17 | НОЙ

Спасибі, що Ти добрий до нас,
і що Ти піклуєшся про наш світ.
Амінь.

Порада:

Сядьте в коло для цієї молитви. Ви можете запалити свічку.

деякий час човен почав плисти. Зрештою, навіть
гори зникли під водою. Весь світ був затоплений.
А потім вода нарешті зупинилася. Повільно, дуже
повільно вода почала сходити. Це зайняло так
багато часу! Ной став дуже нетерплячий. Але
тепер, нарешті, земля знову суха. І зелена. Зростає їжа.
Птахи знову можуть вити гнізда на деревах. Лисиці знову
можуть робити нори. Зайці знову можуть бігати. Тепер Ной
нарешті знову відчуває траву під ногами і відчуває запах
перших квітів. Він може танцювати, він такий щасливий!
Ной будує вівтар і приносить жертву. Так він каже Богу:
«Я щасливий, що Ти так добре піклувався про мене і мою
сім›ю. Коли йшов дощ, Ти подбав про всіх нас.
І тут Ной чує голос Бога. «Ной, це особливий день», каже Бог. «Це новий початок. Я обіцяю, що завжди буду
піклуватися про тебе і твою сім›ю. У тебе буде багато дітей.
По всьому світу будуть люди. Я подбаю про те, щоб кожен
рік був час сіяти, і час збирати урожай, збирати їжу з землі».
Кілька місяців Ной жив у човні. Тепер він хотів би поїсти
свіжого хліба. Завтра я посію пшеницю, думає він. І
посаджу виноградні кісточки. Тоді, врешті-решт, у нас буде
що-небудь смачне.
«Люди є Моїм особливим творінням», - продовжує
Господь. «Вони схожі на Мене. Я хочу, щоб ви добре
піклувалися один про одного. Не ображайте один одного.
Не вбивайте один одного. Я хочу, щоб ви любили один
одного».
«Але, можливо, все знову піде не так», - каже Ной Богу.
«Можливо, люди знову будуть робити неправильні речі.
Те, що Тобі не подобається».
«Я знаю», - каже Бог. «Але ти не повинен боятися. Такого
потопу більше ніколи не буде. Я обіцяю. Тобі і всім
свійським та диким тваринам. Птахам і всім тваринам, які
були в човні.
Також Я дам вам особливий знак, щоб ви були в цьому
впевнені. Я поставлю в небі велику арку. Веселку, з усіма
кольорами, які Я створив.
Коли буде сильний дощ, і ти побачиш веселку, ти будеш
знати, що Я пам’ятаю про тебе. Що Я пам’ятаю про Свою
обіцянку тобі: ніколи більше не буде такої повені, як зараз.
Я буду піклуватися про тебе і про всіх тварин. Завжди».
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8-12 років
Нижче ви знайдете уривок з Біблії. Він узятий з цих частин
історії про Ноя:
- 	Буття 6:9-22: Ной - хороша людина. Ной повинен
побудувати човен.
- Буття 7:6-12: відбувається потоп.
- 	Буття 8:1-14: Бог згадує про Ноя, Ной посилає ворона і
голуба.
- 	Буття 9:8-17: Бог дає обіцянку людям, Бог дає знак Своєї
обіцянки.
Якщо вам занадто важко читати всю книгу, залиште деякі
розділи і коротко викладіть їх так, щоб сюжетна лінія була
зрозуміла.
Розділ «Ной посилає ворона і голуба» (Буття 8:6-14) дуже
важливий; це наріжний камінь для решти програми цієї
неділі. Ви можете просто дотримуватися розповіді в Буття
8:1-14.
Ной
Це Історія Ноя. У нього було три сини, Сим, Хам і Яфет. Ной
не мав недоліків і був єдиною хорошою людиною свого часу.
Він жив у близьких стосунках з Богом, але всі інші були злими
в очах Бога, і насильство поширилося всюди. Бог подивився
на світ і побачив, що він злий, тому що всі люди жили злим
життям.
Бог сказав Ною: «Я вирішив покінчити з усіма людьми. Я
знищу їх повністю, тому що світ сповнений їх жорстоких
вчинків. Побудуй собі човен з хорошого дерева; зроби в
ньому кімнати і обмасти його смолою зовні і всередині.
Зроби його довжиною 450 футів (150 метрів), шириною 75
футів (25 метри) і висотою 45 футів (15 метрів). Зроби дах для
човна і залиш між дахом і бортами простір в 18 дюймів (45
см). Побудуй його з трьома палубами і зроби збоку двері. Я
збираюся послати на землю потоп, щоб знищити все живе.
Все на землі помре, але Я укладу з вами заповіт. Увійди в
човен з дружиною своєю, синами своїми і їх дружинами.
Візьміть з собою в човен самця і самку кожної тварини і
кожної птиці, щоб зберегти їм життя. Візьми з собою всяку їжу
для себе і для них». Ной зробив все, що наказав Бог.
Потоп
Ною було шістсот років, коли на землю прийшов потоп. Він
і його дружина, його сини та їхні дружини увійшли в човен,
щоб врятуватися від потопу. У човен з Ноєм, як повелів Бог,
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увійшли самець і самиця з усякого роду тварин і птахів, як
ритуально чистих, так і нечистих. Через сім днів почався потоп.
Коли Ною було шістсот років, в сімнадцятий день другого
місяця відкрилися всі отвори величезної безодні під землею,
відкрилися всі отвори небесні, і дощ лив на землю сорок днів
і ночей.
Кінець потопу
Бог не забув Ноя і всіх тварин, що знаходилися з ним в човні.
Він послав великий вітер, і вода почала спадати. Отвори води
під землею і отвори на небі були закриті. Дощ припинився, і
вода поступово спадала протягом 150 днів. На сімнадцятий
день сьомого місяця човен зупинився на горах Араратських.
Вода продовжувала спадати, і в перший день десятого місяця
з’явилися вершини гір.
Через сорок днів Ной відкрив вікно і випустив ворона. Він
літав туди та назад, поки вода повністю не зійшла. Тим часом
Ной послав голуба подивитися, чи зійшла вода, але оскільки
вода все ще покривала всю землю, голуб не знайшов місця,
де можна було б приземлитися. Він прилетів назад до човна, і
Ной простягнув руку і взяв його в руки. Він почекав ще сім днів
і знову послав голуба. Увечері голуб повернувся до нього зі
свіжим оливковим листом в дзьобі. Так Ной дізнався, що вода
спала. Тоді він почекав ще сім днів і знову послав голуба. На
цей раз голуб не повернувся.
Коли Ною виповнився 601 рік, в перший день першого місяця
вода зійшла. Ной зняв даха ковчега, озирнувся і побачив, що
земля стала сухою. До двадцять сьомого дня другого місяця
земля повністю висохла.
Божий завіт з Ноєм
Бог сказав Ною і його синам: «Нині Я укладаю заповіт Мій
з вами і з вашими нащадками, і з усіма живими істотами
- з усіма птахами і з усіма тваринами - з усім, що вийшло з
вами з човна. Цими словами Я укладаю з вами заповіт: Я
обіцяю, що ніколи більше всі живі істоти не будуть знищені
потопом. Ніколи більше потоп не знищить землю. На знак
цього вічного завіту, який Я укладаю з вами і з усіма живими
істотами, Я кладу Свою арку на хмари. Це буде знаком Мого
заповіту зі світом. Всякий раз, коли Я покриваю небо хмарами
і з›являється веселка, Я згадую про Свою обіцянку вам і всім
тваринам, що потоп ніколи більше не знищить всіх живих
істот. Коли веселка з›явиться в хмарах, Я побачу її і згадаю про
вічний заповіт між Мною і всіма живими істотами на землі. Це
знак тієї обітниці, яку Я даю всім живим істотам».
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10. ЦІКАВІ ФАКТИ

12. Р ОБИМО РАЗОМ

Ной і його сім›я
Ім›я Ной означає: Спокій.
У Ноя було три сини. Він назвав їх Сим, Хам та Яфет. Ім›я Сим
означає: «ім›я» або «важливий». Сим - прабатько Авраама.
Ім›я Хам означає: «тепло». Ім›я Яфет означає: «великий»
або «багато». Причина цього імені в тому, що його нащадки
будуть жити на великій, розкиданій території.
Ми не знаємо, як звали дружину або невісток Ноя.

4-8 років
Під веселкою
Веселка з›єднує Бога і один одного. Попросіть дітей
розфарбувати картинку. Під веселкою вони можуть
намалювати людей і тварин, для яких призначена Божа
обітниця.

Голуб миру
Голуб із зеленою гілкою в дзьобі - символ миру. Він вперше
з›явився в цій історії. До цього Ной посилав ворона і голуба,
але вони не змогли знайти сухого місця на землі. Тоді він
посилає іншого голуба, і той повертається з оливковим
листом в дзьобі. Тоді Ной розуміє, що над водою є гілки.
Земля готова до нового життя!

11. П ИТАННЯ ДЛЯ
ОБГОВОРЕННЯ
Нижче наведено два види питань,
які ви можете обговорити: «питання на знання» і «питання
для роздумів». Відповіді на питання, що стосуються знань,
ви можете знайти, наприклад, в самому оповіданні. Але
питання для роздумів допоможуть вашій групі подумати над
важливими речами. У них немає неправильних відповідей!

4-8 років
-	Ви коли-небудь були на кораблі? Якому саме? Вам
сподобалося?
-	Хто приєднався до Ноя на його човні?
-	Коли земля знову стала сухою і Ной вийшов з човна, він
подякував Богові. Бог обіцяє дещо Ною і всім тваринам.
Яку обіцянку дає Бог?
-	Ви коли-небудь бачили веселку?
-	Про що думає Бог, коли бачить веселку? Що ви думаєте
про обітницю, яку дав Бог?
8-12 років
-	Як довго Ною довелося чекати, поки він зміг покинути
човен? (Порада: подивіться в біблійному уривку, скільки
часу триває дощ і скільки часу потрібно, щоб вода зійшла).
-	Як ви думаєте, чим вони займалися всі ці місяці на
кораблі?
-	Чи доводилося вам коли-небудь чекати чогось дуже
довго? Чому ви думаєте, що чекати так важко?
-	Як Ной дізнався, що земля знову стала сухою?
-	Якби ви могли зустрітися з Ноєм, про що б ви його
запитали?
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Що вам знадобиться?
- роздатковий матеріал
- кольорові олівці

Носіть цю веселку!
Маючи власну футболку з кольорами веселки, діти можуть
взяти веселку з собою, куди б вони не пішли.
Що вам знадобиться?
Для кожної дитини:
- біла футболка
- 	фартух для малювання (або сміттєвий пакет, або стара
футболка)
- 	губка
А також:
- 	безпечні для дітей текстильні фарби для тканини
червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, синього і
фіолетового кольорів
- 	старі газети
- 	вода
Нехай діти одягнуть фартух для малювання.
Покладіть в кожну футболку газету, щоб фарба не
просочилася на іншу сторону.
Розділіть кожну футболку на шість смужок.
Використовуючи губку, діти штампують кожну смужку одним
кольором. При штампуванні використовується менше фарби,
тому футболка висихає швидше.
Таким чином, діти роблять свої власні веселкові футболки.

Поради:

-Я
 кщо у вас мало часу, зробіть замість футболки райдужну
хустку.
-М
 ожна також використовувати пальчикові фарби,
але тоді футболку не можна буде прати. Або можна
використовувати текстильні маркери для тканини.
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Гра «Веселка»
Пограйте разом в цю барвисту гру!
Що вам знадобиться?
- 	три мотузки однакової довжини
Покладіть три мотузки на землю паралельно одна до одної.
Залиште між мотузками відстань не менше 1,5 метра (5
футів). Тепер у вас є чотири відсіки.
Кожному відсіку присвоєно один колір веселки. Відсік 1
(зліва, до першої мотузки) - червоний. Відсік 2 (простір між
першою і другою мотузкою) - жовтий. Відсік 3 ( між другою
і третьою мотузкою) - зелений. Відсік 4 ( останній відсік) синій.
Викрикуйте слово «веселка» і колір. Наприклад, «Веселка
блакитна!». Діти якнайшвидше біжать у синій відсік.
Якщо дитина опинилася не в тому відсіку, вона вибуває
з гри. Дитина, яка добіжить до відсіку останньою, також
вибуває з гри. Хто з дітей залишиться в грі найдовше?

Порада для маленьких дітей:

Спростіть гру, поклавши в кожен відсік предмет, повітряну
кульку або аркуш паперу потрібного кольору.
8-12 років
Сухі у воді?
Через всю цю воду земля довгий час була вологою. На щастя,
після довгого часу земля висохла. Ной нарешті зміг вийти
з човна. Раніше він не міг цього зробити, тому що все, що
потрапляє у воду, стає мокрим. Чи не так?
Що вам знадобиться?
- аркуш паперу
- склянка
- відро або умивальник, наповнений водою.
Зробіть з паперу кульку.
-	Притисніть кульку до дна склянки.
-	Тримайте склянку догори дном і опустіть її під воду.
-	Витягніть склянку з води і вийміть папір зі склянки.
-	Спробуйте, як відчуває себе папір!
Хто чекає менше всіх?
У цій вікторині, якщо ви чекаєте менше всіх, ви отримуєте
більше всіх зелених «гілочок» і виграєте гру.
Діти не обов›язково повинні добре знати історію, їм не
обов›язково читати всі розділи цієї історії. Вони також
можуть вгадати відповіді.

Буття 6:9 – 9:17 | НОЙ

Що вам знадобиться?
Для кожної дитини:
- 	сім зелених смужок паперу
А також:
- 	три аркуші паперу: один з буквою А, один з буквою В і
один з буквою С.
- 	скотч
- 	питання вікторини на наступній сторінці
-	Розвісьте три аркуші паперу в кімнаті. Переконайтеся, що
між ними є вільний простір.
-	Роздайте всім дітям по сім зелених смужок паперу.
Скажіть їм, що це зелене листя або гілки, як оливковий
лист, який голуб приніс Ною, коли земля знову стала
сухою.
-	Задайте перше запитання вікторини та запропонуйте
дітям три можливі відповіді.
-	Діти вибирають одну з відповідей і встають біля листа з
буквою цієї відповіді.
-	Діти, які обрали неправильну відповідь, повинні почекати
своєї черги і пропустити питання. Вони також повертають
одну із зелених смужок.
-	Задайте всі питання.
-	переможцями. Вони відповіли на більшість питань, і у них
залишилося найбільше зелених смужок.

Порада:

Якщо у вас є час, наріжте смужки у формі гілок або листя.

Питання вікторини:
1. Якої довжини був човен Ноя?
(Буття 6:15)
А) 50 метрів (100 футів)
B) 100 метрів (250 футів)
С) 150 метрів (450 футів)
2. Скільки поверхів було в човні Ноя? (Буття 6:16)
A) жодного
B) 2 поверхи
C) 3 поверхи
3. Скільки років було Ною, коли стався великий потоп?
(Буття 7: 6)
А) 500 років
B) 600 років
С) 700 років
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4. Скільки людей було в човні? (Буття
7:13)
A) 7 осіб
B) 8 осіб
C) 10 осіб
5. Скільки днів йшов дощ? (Буття 7:12)
A) 25 днів і ночей
B) 35 днів і ночей
С) 40 днів і ночей
6. На скільки метрів вище верхівок гір була вода?
(Буття 7:20)
А) 7 метрів (25 футів)
B) 11 метрів (40 футів)
С) 14 метрів (50 футів)
7. В цілому, як довго земля була покрита водою?
(Буття 7:24)
А) 150 днів
B) 175 днів
С) 200 днів
8. Скільки разів Ной посилав птахів, щоб подивитися, чи
висохла земля? (Буття 8:7-12)
A) 2 рази
B) 4 рази
C) 7 раз

13. БЛАГОСЛОВЕННЯ
У Біблії є благословення для всіх людей.
Це побажання, яке ми часто чуємо в кінці
церковної служби. І ми говоримо один
одному це благословення:

«Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай
Він тебе стереже! Нехай Господь засяє на
тебе лицем Своїм, і нехай буде милостивий
до тебе! Нехай Господь зверне на тебе лице
Своє, і хай дасть тобі мир!»
Числа 6:24-26

Порада:

-В
 станьте в коло і візьміться за руки.
-Н
 ехай троє дітей скажуть по одному реченню або
вимовлять все благословення разом.

Відповідь:
Правильні відповіді підкреслені.
На роздатковому матеріалі діти можуть дізнатися, як вони
можуть обчислити, чи правильні у них відповіді.
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НОЙ I Буття 6:9 – 9:17

Бог говорить: «І буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам›ятати про вічний
заповіт між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на
землі. І сказав Бог до Ноя: Це знак заповіту, що Я встановив поміж Мною й
поміж кожним тілом, що воно на землі». Буття 9:16-17

Роздатковий матеріал (4-8 років)

НОЙ

Буття 6:9 – 9:17 | НОЙ

Роздатковий матеріал (8-12 років)

НОЙ

Увечері голуб повернувся до нього зі свіжим оливковим листом в дзьобі.
Так Ной дізнався, що вода почала спадати.
Буття 8:11

НОЙ І ЙОГО СІМ›Я

Ім›я Ной означає «Спокій».
У Ноя народилися три сини. Він назвав їх Сим, Хам і Яфет.
Ім›я Сим означає: «ім›я» або «важливий». Сим - прабатько
Авраама. Ім›я Хам означає: «тепло». Ім›я Яфет означає:
«великий» або «багато». Причина цього імені в тому, що його
нащадки будуть жити на великій, розкиданій території.
Ми не знаємо, як звали дружину або невісток Ноя.

ГОЛУБ МИРУ

Голуб із зеленою гілкою в дзьобі – це символ
миру. Він вперше з›явився в цій історії. Ной вже посилав
ворона і голуба, але вони не змогли знайти сухого місця на
землі. Тоді він посилає іншого голуба, і той повертається з
оливковим листом в дзьобі. Тоді Ной розуміє, що над водою є
гілки. Земля готова до нового життя!

Буття 6:9 – 9:17 | НОЙ

СУХІ У ВОДІ?

Через всю цю воду земля довгий час була
вологою. На щастя, після довгого часу земля
висохла. Ной нарешті зміг вийти з човна. Раніше
він не міг цього зробити, тому що все, що потрапляє у воду,
стає мокрим. Чи не так?
Що вам знадобиться?
- аркуш паперу
- склянка
- відро або умивальник, наповнений водою.
-

Зробіть з паперу кульку.
Притисніть кульку до дна склянки.
Тримайте склянку догори дном і опустіть її під воду.
Витягніть склянку з води і вийміть папір зі склянки.
Спробуйте, як відчуває себе папір!

Роздатковий матеріал (8-12 років)

НОЙ

ХТО ЧЕКАЄ МЕНШЕ ВСІХ?

У цій вікторині, якщо ви чекаєте менше всіх,
ви отримуєте більше всіх зелених «гілочок» і
виграєте гру.
Вам не обов›язково добре знати історію, не обов›язково
читати всі розділи історії. Ви також можете вгадати відповіді. І
в кожному питанні ви знайдете місце в Біблії, де можна знайти
відповідь.
Так ви зможете перевірити, чи всі відповіді ви дали правильно:
Якщо ви складете всі правильні відповіді, то отримаєте число
з трьома цифрами. Складіть ці три цифри. Потім складіть дві
цифри, які у вас вийшли. Якщо ви правильно відповіли на всі
питання, відповідь на цю суму буде дорівнює кількості питань
у вікторині.

Питання вікторини:
1. Якої довжини був човен Ноя? (Буття 6:15)
А) 50 метрів
B) 100 метрів
С) 150 метрів
2. Скільки поверхів було в човні Ноя? (Буття 6:16)
A) жодного
B) 2 поверхи
C) 3 поверхи
3. Скільки років було Ною, коли стався великий потоп?
(Буття 7: 6)
А) 500 років
B) 600 років
В) 700 років
4. Скільки людей було в човні? (Буття 7:13)
A) 7 осіб
B) 8 осіб
C) 10 осіб
5. Скільки днів йшов дощ? (Буття 7:12)
A) 25 днів і ночей
B) 35 днів і ночей
В) 40 днів і ночей
6. На скільки метрів вище верхівок гір була вода?
(Буття 7:20)
А) 7 метрів
B) 11 метрів
С) 14 метрів
7. В цілому, як довго земля була покрита водою?
(Буття 7:24)
А) 150 днів
B) 175 днів
В) 200 днів
8. Скільки разів Ной посилав птахів, щоб подивитися, чи
висохла земля? (Буття 8: 7-12)
A) 2 рази
B) 4 рази
C) 7 раз

Буття 6:9 – 9:17 | НОЙ

