
Czytanie (Księga Rodzaju 7:13-16)

Owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona 
Noego i trzy żony jego synów weszli do arki, a wraz z nimi 
wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po 
ziemi, wszelkiego ptactwa [i istot ze skrzydłami]. Wszelkie 
istoty, w których było tchnienie życia2, weszły po parze do 
Noego do arki. Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej 
istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim 
[drzwi]. 

Czas refleksji

Noe i jego rodzina wraz ze wszystkimi zwierzętami – po jednej 
parze z każdego gatunku – spędzili w arce długi okres 
kwarantanny. 

> Jak wam się wydaje, jak się tam czuli? Czy królował 
spokój? Było im nudno? A może panował chaos? Jak myślicie, 
jakie problemy wypłynęły na wierzch? Jak sobie z nimi radzili?

> Jak przeżywaliście czas kwarantanny w waszej 
rodzinie? Czy był to okres spokojny? Nudny? A może 
chaotyczny? 

> W których momentach było wam najtrudniej? Jak sobie 
wtedy poradziliście?

Bóg zamyka drzwi arki kiedy wszyscy członkowie rodziny 
znajdują się w środku. Strzeże ich i obiecuje, że On sam 
będzie z nimi. 

> W jaki sposób doświadczamy tej Bożej obecności 
wśród nas, jako cała rodzina i każdy z osobna?

DZIEŃ PIERWSZY

Noe i jego 
kwarantanna w arce



Jeśli  chcecie  się  podzielić  waszymi 
przeżyciami  z  grupą,  która  przygotowała 
spotkania  w  Olindzie,  lub  jeśli  chcesz 
porozmawiać  osobiście  z  członkami  tej 
ekipy, napisz do nas bezpośrednio lub wyślij 
krótki film na adres

  olindateam@taize.fr

Gdyby mój dom był arką...

Dla Noego, jego rodziny oraz zwierząt, arka była miejscem, 
gdzie znaleźli bezpieczne schronienie. Wyobraźcie sobie, że 
wasz dom jest arką!

Niech każdy z członków rodziny znajdzie swój kącik, miejsce 
dla siebie szczególne, a następnie niech wybuduje tam swoje 
małe schronisko (możecie użyć do tego krzeseł, 
prześcieradeł, poduszek itp.).

Następnie możecie się wzajemnie odwiedzać, zapraszać na 
herbatę lub na chwilę wspólnej modlitwy…

Bóg zamyka drzwi arki. Jaki symbol moglibyście umieścić nad 
waszymi małymi schroniskami na znak Bożej opieki nad 
wami?

Zgadywanka ze zwierzętami

Znajdźcie zdjęcia lub wykonajcie rysunki z różnymi 
zwierzętami, co najmniej jedno dla każdego członka rodziny. 
Następnie wszyscy zakładają czapki lub kapelusze. Do 
nakrycia głowy przyczepiamy obrazki ze zwierzętami w taki 
sposób, żeby nikt nie wiedział, jakie zwierzę ma na głowie.

Zadawaj innym pytania, żeby odgadnąć, jakie zwierzę masz 
na czapce. Inni będą mogli odpowiadać tylko słowami «tak» 
lub «nie».

Wersja do pokazywania: możecie zastąpić odpowiedzi «tak 
lub nie» gestami, pokazywaniem. Nie można jednak udawać 
odgłosów zwierząt, to byłoby zbyt łatwe!


