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Початки

 Тата Еноха звали .

 Першого сина Еноха звали .

 Енох жив на землі  років.

 Онуком Еноха був .

 Правнуком Еноха став .

 Енох  із Богом.

 Енох був засвідчений, що він  Богові.

 Енох не помер; Бог  його.
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Буття 5:18

І жив Яред сто літ і 

шістдесят і два роки, та 

й породив він Еноха. 

Буття 5:28-29
І жив Ламех сто літ і вісімдесят і два роки, та й сина породив, ім’я йому назвав: Ной...

Буття 5:23

А всіх Енохових 

днів було три сотні 

літ і шістдесят і 

п’ять літ.

до Євреїв 11:5а

Вірою Енох був 

перенесений на небо, 

щоб не бачити смерти; 

і його не знайшли, бо 

Бог переніс його.

Буття 5:24
І ходив із 
Богом Енох...

Кожен біблійний вірш містить ключ до відповідей.

Запиши номер питання в кружечку відповідного вірша. 

Запиши пропущені слова.

Буття 5:21
І жив Енох шістдесят і п’ять літ, 
та й породив Метушалаха. 

до Євреїв 11:5б

... Бо раніш, як його [Еноха] 

перенесено, він був засвідчений, 

що “Богові він догодив”.

Буття 5:25
І жив Метушалах сто літ 
і вісімдесят і сім літ, та й 
Ламеха породив. 
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