
2.
Είπε στο Νώε ότι επρόκειτο να 
γίνει μια τεράστια πλημμύρα 

για 40 ημέρες και νύχτες. Ο Νώε 
χρειάστηκε να φτιάξει μια κιβωτό 
και να βάλει δυο ζώα από κάθε 

είδος μέσα σε αυτήν. 

Η Κιβωτός του Νώε

Ο Θεός Δίνει Υπόσχεση
“και στήνω τη διαθήκη μου σε σας, και στο εξής δεν θα εξολοθρευτεί καμιά σάρκα από τα 
νερά του κατακλυσμού, ούτε θα υπάρξει πλέον κατακλυσμός για να φθείρει τη γη…. βάζω 
το τόξο μου στο σύννεφο, και θα είναι σε σημείο διαθήκης ανάμεσα σε μένα και στη γη.”  

Γένεσις 9:11-13
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1.
Ο Θεός ήξερε ότι ο Νώε Τον 

αγαπούσε, αλλά ήταν θυμωμένος 
γιατί οι άνθρωποι ήταν κακοί και 

εγωιστές μεταξύ τους. 

3.
Ο Νώε και οι τρεις γιοι του 

έφτιαξαν τη κιβωτό και 
αμέσως μόλις τελείωσαν, 
συννέφιασε. Ο Νώε και η 

οικογένειά του μπήκαν στη 
κιβωτό μαζί με τα ζώα.  

Έβρεχε για 40 
ημέρες και νύχτες 
όπως είχε πει ο 

Θεός. Μια εβδομάδα 
αφού σταμάτησε η 

βροχή, ο Νώε άφησε 
ένα περιστέρι να δει 

αν υπήρχε κάπου 
ξηρά.

Ο Θεός έφτιαξε ένα ουράνιο τόξο 
και υποσχέθηκε στο Νώε ότι δε 
θα κατέστρεφε ξανά τη γη με 
κατακλυσμό.  Το ουράνιο τόξο 
θα υπενθυμίζει πάντα στο 
 Θεό την υπόσχεσή Του. 
  Το κλαδί ελιάς συμβολίζει
  τη νέα ειρήνη του Θεού 
 με τους ανθρώπους. 

4.
Το περιστέρι επέστρεψε τελικά 

με ένα κλαδί ελιάς.   Αυτό 
σήμαινε πως μπορούσαν 

πλέον να βγουν από τη κιβωτό. 
Ο Νώε βγήκε έξω κι έχτισε ένα 
βωμό για να προσευχηθεί και 
να ευχαριστήσει το Θεό που 
έσωσε την οικογένειά του.



Βοήθησε το Νώε 
να φέρει τα ζώα 

στην κιβωτό

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης 
σου. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις  
Θεία Λειτουργία

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________
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Προσευχή:

Ανάγνωση 
της Βίβλου:

Δραστηριότητα:

Σημαντικότερα 
στοιχεία:

Η Κιβωτός του Νώε
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία 
της Κιβωτού του Νώε.

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου. 
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὡσαννὰ 
ἐν τοῖς ὑψίστοις.
Θεία Λειτουργία –

Εξηγήστε στα παιδιά ότι αυτός είναι ένας  ύμνος που ψάλλεται κάθε 
Κυριακή κατά την προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας.  Μας υπενθυμίζει 
πόσο σπουδαίος είναι ο Θεός.

Ο Θεός Δίνει Υπόσχεση
“καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται πᾶσα σὰρξ ἔτι 
ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ κατακλυσμοῦ, καὶ οὐκ ἔτι ἔσται κατακλυσμὸς ὕδατος τοῦ 
καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν γῆν”…τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἔσται εἰς 
σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς.” Γένεσις 9:11-13

Ζητήστε από τα παιδιά να λύσουν το λαβύρινθο

1.  Ο Θεός ήξερε ότι ο Νώε Τον αγαπούσε, αλλά ήταν θυμωμένος γιατί οι άνθρωποι 
ήταν κακοί και εγωιστές μεταξύ τους. 

2.  Είπε στο Νώε ότι επρόκειτο να γίνει μια τεράστια πλημμύρα για 40 ημέρες και 
νύχτες. Ο Νώε χρειάστηκε να φτιάξει μια κιβωτό και να βάλει δυο ζώα από κάθε 
είδος μέσα σε αυτήν.

3.  Ο Νώε και οι τρεις γιοι του έφτιαξαν τη κιβωτό και αμέσως μόλις τελείωσαν, 
συννέφιασε. Ο Νώε και η οικογένειά του μπήκαν στη κιβωτό μαζί με τα ζώα. 
Έβρεχε για 40 ημέρες και νύχτες όπως είχε πει ο Θεός. Μια εβδομάδα αφού 
σταμάτησε η βροχή, ο Νώε άφησε ένα περιστέρι να δει αν υπήρχε κάπου ξηρά

4.  Το περιστέρι επέστρεψε τελικά με ένα κλαδί ελιάς.   Αυτό σήμαινε πως μπορούσαν 
πλέον να βγουν από τη κιβωτό. Ο Νώε βγήκε έξω κι έχτισε ένα βωμό για να 
προσευχηθεί και να ευχαριστήσει το Θεό που έσωσε την οικογένειά του. Ο Θεός 
έφτιαξε ένα ουράνιο τόξο και υποσχέθηκε στο Νώε ότι δε θα κατέστρεφε ξανά τη 
γη με κατακλυσμό.  Το ουράνιο τόξο θα υπενθυμίζει πάντα στο Θεό την υπόσχεσή 
Του. Το κλαδί ελιάς συμβολίζει τη νέα ειρήνη του Θεού με τους ανθρώπους,

Εξηγήστε στα παιδιά ότι αν υπακούμε στους κανόνες του Θεού, Εκείνος θα μας 
ανταμείψει.
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