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Zdroje : 
1.Moj. 8:1-14  
PP str. 98,105 

 
Veršík na 

zapamätanie 
„A činiac dobré 

neustávajme, lebo 
svojim časom 

budeme žať 
neumdlievajúci. 

(Galaťanom 6:9) 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, ľudia 
v Božej rodine 
praculú spolu, 
kým čakajú na 

Ježišov príchod. 
Cítiť radosť 

z toho, že uvidia 
naplnenie 
zámerov. 

Reagovať  tým, 
že radostne 

dokončia prácu, 
ktorou boli 

poverení. 
 

Hlavná 
myšlienka 

„Ľudia v Božej 
rodine trpezlivo 

čakajú na Ježiša.“  

 

TRPEZLIVÉ ČAKANIE? 
 
Téma na tento mesiac 
Lásku ukazujeme tým, že pracujeme spolu v spoločenstve.  
 
Biblická lekcia v skratke  
 Po štyridsiatich dňoch dažďa a 150 dňoch, kým voda ustúpila 
pristál koráb na pokojnom mieste na vrchu hory. O štyridsať dní 
neskôr Noe otvrára okno na vrchu lode a posiela von krkavca. 
Neskôr posiela von holubicu, ktorá sa vracia, pretože nemôže 
nájsť miesto na pristátie. O týždeň neskôr je holubica vyslaná ešte 
raz a tentokrát sa vracia s mladým lístkom z olivového stromu. 
Prešiel ešte jeden týždeň a von je vyslaná ďalšia holubica. 
Tentokrát sa holubica nevrátila. Noe a jeho rodina čakala dlhý čas 
na potopu a jej dôsledky do konca. Pokiaľ čakali, pokračovali 
v práci, ktorá mala byť spravená. 
        
Táto lekcia je o uctievaní. 
Jednou z najťažších vecí je čakať na naplnenie zasľúbení. Platí to 
pre skupiny ľudí aj pre jednotlivcov. Napriek tomu, že niekedy 
musíme čakať, aby sme videli výsledky, môžeme stále pracovať 
spolu aby sme pomohli sebe a druhým.   
 
Obohatenie učiteľa 

„Počas siedmych dní od chvíle, čo Noách s rodinou vošiel 
do korábu, neobjavil sa nijaký príznak blížiacej sa búrky. V tom 
čase ich viera prechádzala tvrdou skúškou. Pre tých, čo nevošli do 
korábu, to bol čas jasotu. Zdanlivé omeškanie ich len utvrdzovalo 
v názore, že Noáchovo posolstvo bol výmysel a že potopa nikdy 
nepríde.“ (Patriarchovia a proroci, str. 98, 99)  

„ Noáchovej rodine sa chvíľami zdalo, že neprežije, lebo 
záplava ohrozovala koráb celých päť mesiacov. Noách však 
v tejto neľahkej skúške nezakolísal. Bol si istý, že Božia ruka ich 
ochráni.“ (Patriarchovia a proroci, str. 105) 
 
Dekorácia miestnosti 
Pozri lekciu 6.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     UCTIEVANIE 
 
 
 

 

 Prehľad programu 
 

 ČASŤ LEKCIE MINÚTY AKTIVITY POMÔCKY 
 Privítanie postupne Privítaj žiakov vo 

dverách, vypočuj si ich 
radosti/starosti 
 

 

1 Prípravné aktivity do 10 min. A. Šimon pomaly vraví žiadne 
 

   B. Čakajúce tváre papier, farebné pastelky, fixky 
alebo voskovky 

* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 
Spevník 
Misia 
Zbierka 
Modlitba 

žiadne 
Sing for Joy 
 
loďka alebo iná nádoba  

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu  
   Veršík na zapamätanie  
   Štúdium Biblie 

 
Biblie  

3 Aplikácia lekcie do 15 min. Trpezlivé čakanie prúžky papiera, pero, košík 
4 Zdieľanie sa  do 15 min Vtáky šablóny krkavca alebo holubice 

(str. 143), papier, nožnice, 
výtvarné pomôcky, lepidlové 
tyčinky, lepidlo, Biblie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Modlitby a chvály môžu byť zaradené do programu kedykoľvek. 



         VYUČOVANIE LEKCIE 
 

Privítanie 
Privítaj deti už vo dverách. Opýtaj sa, ako sa mali v uplynulom týždni - z čoho majú radosť, 
aké majú starosti. Vypočuj si veršík z minulého týždňa a povzbuď deti, aby sa podelili so 
skúsenosťami z minulotýždennej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné aktivity podľa vlastnej 
voľby. 

1  
    Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  
A. Šimon pomaly vraví 
 Zahraj sa s deťmi Šimon vraví. Nechaj ich nastúpiť si dozadu miestnosti. Daj im 
ištrukciu ako „Urobte dva bábätkovské kroky dopredu.“ Povedz im túto inštrukciu veľmi p-o-
m-a-l-y. Rob to mučivo pomaly, aby museli mať trpezlivosť.   

 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Páčila sa vám táto hra? O čo ste rozmýšľali, keď 
som vám dával/a inštrukcie? Bolo to trochu pomaly, alebo primerane? Boli ste z niečoho 
nervózni? Možne ste začali byť netrpezliví. Prečo ste boli netrpezliví, keď ste museli 
čakať?  Náš dnešný biblický príbeh je o Noemovi a jeho rodine, a o tom, ako trpezlivo 
čakali v korábe dlhý čas. Verš na zapamätanie je: „A činiac dobré neustávajme, lebo 
svojim časom budeme žať neumdlievajúci. (Galaťanom 6:9). Niekedy môžeme byť slabí, 
alebo unavení z niečoho, čo robíme, alebo na čo čakaáme. Ale Boh zasľúbil, že nám dá 
svoje požehnanie, ak sa nevzdáme. Naša dnešná hlavná myšlienka je:    

   
 

 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE TRPEZLIVO ČAKAJÚ NA JEŽIŠA. 
               Povedzte to spolu so mnou. 

   
              

 B. Čakajúce tváre 
Požiadaj deti, aby nakreslili obrázok svojej tváre, keď musia čakať veľmi 
dlho v dlhom rade na niečo. Možno budú pripravené porozprávať ti o svojej 
skúsenosti.  

 
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Kto by nám rád ukázal svoj obrázok?  (Poskytni 
čas na to, aby sa deti mohli podeliť o svoju skúsenosť a ukázať obrázok.) Radi na niečo 
čakáte? Prečo? Prečo sa stávame netrpezliví, keď na niečo čakáme? Náš biblický príbeh 
je o Noemovi a jeho rodine, ktorí čakali v korábe mnoho mesiacov. Niekedy sme 
unavení, alebo vyčerpaní  z toho, že robíme dobré veci, alebo čakaním na  správny čas. 
Náš verš na zapamätanie hovorí: „A činiac dobré neustávajme, lebo svojim časom 
budeme žať neumdlievajúci. (Galaťanom 6:9). Povedzme si spolu našu dnešnú hlavnú 
myšlienku:  

  
 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE TRPEZLIVO ČAKAJÚ NA JEŽIŠA. 

               Povedzte to spolu so mnou. 
           

Potrebuješ:  
- papier 
- pastelky, 

alebo 
voskovky 



 
 
 
 
 

 * Modlitby a chvály  
 
Spoločenstvo 
Zreprodukuj radosti a starosti detí, tak, ako ti ich porozprávali pri príchode (ak sa ti to hodí). 
Vyhraď si čas na zdieľanie sa z lekcie z minulého týždňa a zopakujte si veršík 
z predchádzajúcej lekcie. Neprehliadni narodeniny alebo zvláštne udalosti. Zvlášť srdečne 
privítaj návštevu. 
 
Návrh piesní   
„I Want to Be Ready“ (Sing for Joy, No. 127) 
„Soon and Very Soon“ (Sing for Joy, No. 89) 
„Do Lord“ (Sing for Joy, No.91) 
„In His Time“ (Sing for Joy, No. 42) 
„Jesus Is Comming Again“ (Sing for Joy, No.92) 
„When He Cometh“  (Sing for Joy, No.93) 
 
 
Zbierka 
Nech deti prinesú svoju zbierku v dvojiciach, ako zvieraká, keď išli do archy.  
 
Modlitba 
Pomodli sa za to, aby sa deti naučili, tak ako Noe, čakať na Boha. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- loďku 
(hračku), alebo 
inú nádobu na 
zbierku 
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Biblický príbeh 
 
Preberanie príbehu 
Príprava scény: 
Pomocou kriedy, alebo pásky vyznač na dlážke obrysy korábu. 
(Urob to dostatočne veľké, tak, aby všetky deti mohli sedieť 
vovnútri nákresu). 

Opýtaj sa: Čo si podľa vás Noe a jeho rodina vzali so sebou do korábu? (jedlo, oblečenie, 
jedlo pre zvieratá, posteľné prádlo, plátno, atď) Budeme predstierať, že máme všetky tieto 
veci so sebou. Daj každému dieťaťu hračku zviera, aby ju položil do prostriedku vyznačeného 
priestoru. Teraz je čas, aby vošli ľudia. Nech si všetky deti sadnú do korábu do kruhu tvárou 
k sebe a spoja si navzájom ruky.  Možno sa budú trochu tlačiť. Teraz je čas, aby sa začala 
búrka.  
Vo vhodnej chvíli nechaj deti zavrieť si oči a hojdať sa zľava doprava, aby znázorňovali 
plávanie korábu na vlnách.Pripomeň im, že Noeho rodina zažívala podobné pohyby šesť 
týždňov počas potopy. Vo vhodnej chvíli sa porozprávajte o krkavcoch a holubiciach a nech 
žiaci rukami znázornia pohyb letiacich vtákov rukami pomocou skrížených palcov.Zmieň sa 
o tom, že krkavce využívajú hniezda iných vtákov a nestavajú si vlastné. To je 
pravdepodobne dôvod, prečo sa krkavec vrátil, keď nemohol nájsť miesto na pristátie.  
 
 
Čítaj alebo povedz príbeh.  

Čakanie sa začalo v ten deň, keď Noe, jeho rodina a zvieratá vošli do korábu a  Boh 
poslal anjela, aby zatvoril dvere. Čakali v korábe sedem dní, kým sa niečo začalo diať, ale 
keď sa konečne začalo, bolo to hrozné! Biblia hovorí: „toho dňa sa roztrhli žriedla velikej 
priepasti a otvorili sa prieduchy nebies.“ (1Moj. 7:11) Voda sa liala z neba a prudko stúpala 
zo zeme! Silné búrky trvali štyridsať dní a nocí, a potom, konečne, to vonku utíchlo.  Noe 
a jeho rodina museli byť zvedaví, čo sa bude diať ďalej. Počas ďalších 150 dní sa koráb 
potichu hojdal na vode, a potom voda začala ustupovať.  Museli byť nadčení v ten deň, keď 
archa narazila na niečo tvrdé a pristála na zemi. Ale ostali tam ďalšie tri mesiace predtým, 
než sa vrchol hory začal stávať viditeľným. Doposiaľ boli v korábe takmer osem mesiacov. 
Možno už jeden druhému iši na nervy. Museli byť unavení z kŕmenia zvierat a prekladania 
hnoja deň čo deň. Ale stále robili svoju prácu a stále čakali.  
Po ďalších štyridsiatich dňoch  Noe otvoril okno na korábe a nechal vyletieť krkavca. Ale ten 
priletel čoskoro naspäť. Neskôr vypustil von holubicu, ale aj tá sa vrátila do korábu. 
Nemohla nájsť miesto, kde by pristála. O týždeň neskôr vypustil Noe holubicu znova. Vtedy 
sa vrátila s čerstvou olivovou ratolesťou v zobáku. Po týždni Noe vypustil holubicu ešte raz, 
ale naspäť sa už nevrátila. Iste už čoskoro budeme môcť opustiť koráb, myslel si určite! Ale 
ešte stále bolo treba čakať. Skoro po jedenástich mesiacoch odvtedy, čo Boh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- lepiaca 
páska alebo krieda 
- hračky 
plyšových zvierat 

 
 



 
zavrel dvere korábu Noe oslávil svoje 601 narodeniny. Otvoril kryt na korábe a pozrel sa 
von. Slnko prúdilo dovnútra! Zem bola suchá! Ale bolo treba čakať ešte viac, ako šesť 
týždňov predtým, ako sa to stalo. Mali byť v korábe rok a 10 dní. Ich čakanie sa konečne 
skončilo.  
Boh zasľúbil Noemovi a jeho rodine, že ich v bezpečí prevedie potopou. Čakali dlhý čas, 
kým videli naplnenie zasľúbenia. Aj my, tiež čakáme na to, aby zasľúbenie bolo naplnené. 
Filipanom 3:20 hovorí: „Lebo naše občianstvo je v nebesiach odkiaľ aj nášho Spasiteľa 
očakávame. Pána Ježiša Krista.“ Zdá sa, že sme čakali dlhý čas, však?  
Boh nám dal ďalších spoluveriacich, aby nám pomáhali pri čakaní. My sa máme podeliť 
o Jeho dobrú správu. Môžeme jeden druhého navzájom povzbudiť, kým čakáme na napnenie 
zasľúbení. Ježiš povedal že príde. A on príde! 
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpoveď, keď sa opýtaš: Myslíte si, že Noe alebo niekto z jeho rodiny sa 
pohnevali, kým boli v korábe? Čo si myslíte, čo robili, keď boli jeden z druhého 
podráždení? Čo robíte, keď ste nahnevaní na niekoho vo vašej rodine? Čo chce Ježiš, 
aby sme robili?  Čo myslíte, ako strávil Noe a jeho rodina čas, ktorý museli čakať?  Čo 
robíte, keď musíte dlho na niečo čakať? Čakali sme doteraz dlho na Ježišov príchod? 
Pamätáte si našu dnešnú hlavnú myšlienku? Povedzme si ju spolu:  
  

 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE TRPEZLIVO ČAKAJÚ NA JEŽIŠA. 
               Povedzte to spolu so mnou. 

 

 
Verš na zapamätanie 
 Napíš verš na zapamätanie na tbuľu. Povedz: Dnes sa rozprávame 
o čakaní a trpezlivosti. Náš verš na zapamätanie je o tom, aby sme sa 
nevzdávali. Poďme sa naučiť verš tak, že ho poviem tak rýchlo, ako sa len 
dá. Opakujte si verš niekoľko krát a zakaždým zrýchľuj. Povedzte ho rýchlo, 
ale zrozumiteľne. Verš na zapamätanie je:  „A činiac dobré neustávajme, 
lebo svojim časom budeme žať neumdlievajúci. (Galaťanom 6:9). 
 

Štúdium Biblie 
Vopred si priprav text napísaný na kúskoch papiera.  Vytvorte šesť skupín 
(v malých triedach daj každému dieťaťu papierik, alebo dva) a pomôž 
deťom nájsť a prečítať texty.  
Povedz: Dnes sa rozprávame o čakaní na niečo. Pozrime sa do Biblie, 
kto musel na niečo čakať. Niektorí ľudia boli trpezliví, niektorí nie. 
Pozrite si verše, aby ste zistili, kto čakal a na čo čakal.  
1.Moj. 18:9 -14 (Abrahám a Sára čakali na dieťa) 
1.Moj. 29:18,20 (Jakob čakal, aby sa mohol oženiť s Ráchel) 
Numbers 14:26 -34 (Izraeliti čakali, kým vstúpia do Kanánu) 
1 Samuelova 1:2-5, 10-17 (Anna čakala na dieťa) 
Matúš 1:17 (Svet čaká na Mesiáša) 
Lukáš 2:25-32 (Simeon čakal na Mesiáša) 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
 - Biblie 



 
Zhrnutie 
 Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Boli všetci títo ľudia trpezliví, keď 
čakali? Kto bol najtrpezlivejší? Do akých problémov sa dostali? Čo niektorí robili, kým 
čakali? Na čo dnes čakáme? (Na Ježišov návrat) Zopakujme si našu dnešnú hlavnú 
myšlienku:   
 

 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE TRPEZLIVO ČAKAJÚ NA JEŽIŠA. 
               Povedzte to spolu so mnou. 
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    Aplikácia lekcie 

 
Trpezlivé čakanie 
 Napíš na papier nejaké veci, alebo udalosti, na ktoré musia deti čakať 
na prúžky papiera a vlož ich do košíka. Nech sa deti striedajú a každý nech 
si vyberie papier. Kým zahrajú, čo je na ňom napísané, ostatní budú hádať, 
čo hrajú.  
Príklady: čakanie na väčší bicykel, čakanie na narodeniny, čakanie na 
zvieratko, čakanie, kým budú dosť starí, aby mohli šoférovať, čakanie na 
to, kým budú pokrstení, čakanie na ukončenie školy, atď. 

 
Zhrnutie 
      Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Prečo je čakanie tak ťažké? Čo môžete robiť, 
aby ste si uľahčili čakanie? (nenariekať a nesťažovať sa, niečo začať robiť) Na akú veľkú 
udalosť dnes Boží ľud čaká? Nájdite a prečítajte Filipanom 3:20. Poskytni čas na 
prečítanie a prediskutovanie textu. Čo môže spoločenstvo robiť, aby čas čakania vyplnili 
niečím príjemným?  (Nájsť spôsob, ako pracovať spoločne, aby si jeden druhému navzájom 
pomohli.) Zaspievajme si pieseň o Ježišovom príchode. Vyber vhodnú pieseň. Však to 
bude nádherný deň, keď uvidíme Ježiša? Myslím si, že si pomyslíme, že naše čakanie 
toho bolo hodné! V tom čase si spomeňte:  
  

 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE TRPEZLIVO ČAKAJÚ NA JEŽIŠA. 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- prúžky 
papiera 
- pero 
- košík  
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    Zdieľanie sa 
Vtáky 
 Rozdaj výtvarné pomôcky. Umožni deťom,aby sa 
rozhodli, či chcú krkavca, či holubicu vystrihnúť, alebo vyfarbiť. 
(Pozri šablóny str. 143). Nalep vtáka na drevenú paličku, alebo 
lekársku paličku na stláčanie jazyka, aby sa dal ľahšie držať. 
Nech si deti vyskúšajú, ako lietajú ich vtáky.   
 
 Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Kto by chcel pre nás pohľadať verš? Nájdi 
Izaiáš 40:30,31 a prečítaj nám ho. Ak je to potrebné, dospelý asistuje. Poznáte niekoho, 
kto čaká na niečo, čo sa má stať v jeho živote? Poznáte niekoho, kto čaká na Ježišov 
príchod? Vezmite si domov svojho vtáka, a darujte ho niekomu, komu porozprávate 
príbeh o Noemovi a jeho rodine a o tom, ako trpezlivo čakali, kým opadne voda. 
Povedzte im tiež, ako trpezlivo čakáte na Ježiša, ktorý príde skoro. Povedzme spolu našu 
dnešnú hlavnú myšlienku ešte raz:  
  

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU ĎAKUJEME ZA VYSLOBODENIE 
Z HRIECHOV.                                                       

 
 
Ukončenie 
V krátkej modlitbe popros Boha, aby deťom pomohol spolu trpezlivo čakať na Ježišov návrat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- šablóny krkavca alebo 
holubice (str. 143), papier, 
nožnice, výtvarné pomôcky, 
lepidlové tyčinky, lepidlo, 
Biblie 



                      Materiál pre žiakov 
 

 TRPEZLIVÉ ČAKANIE? 

 
Zdroje :  
1. Moj. 8: 1-14; Patr. a proroci., str. 98, 105 
Veršík na zapamätanie: 
„A  činiac dobré neustávajme, lebo svojim časom budeme žať neumdlivajúci“ Gal. 6:9 
Hlavná myšlienka: 
„Ľudia v Božej rodine trpezlivo čakajú na Ježiša.“ 
  
 
Musel si už niekedy ostať doma, pretože niekoľko dní za sebou pršalo? A keď prestalo, všade 
bolo blato? Možno, že si už počul výraz „ponorková choroba“.   To sa stáva ľuďom, ktorí sú 
dlhý čas zatvorení vnútri.  Sú nervózni a nepríjemní. Sú podráždení. Chcú niečo vidieť 
a robiť. Noe a jeho rodina prežívali ťažké chvíle.  
  
    Čakanie sa začalo v ten deň, keď Noe, jeho rodina a zvieratá vošli do korábu. Boh poslal 
anjela, aby zatvoril dvere.  Všetci v korábe čakali sedem dní, kým sa niečo začalo diať. 
A keď sa konečne začalo, bolo to hrozné! Biblia hovorí: „toho dňa sa roztrhli žriedla velikej 
priepasti a otvorili sa prieduchy nebies.“ 
Moj. 7:11) Voda sa laila z neba a prudko stúpala zo zeme! Iba Boh vedel, či slony dostali 
uprostred potopy morskú chorobu. Noe to nevedel. Ani jeho žena a deti to nevedeli. Nikto 
predtým nepotreboval naložiť slony do lode. V korábe bolo rušno. Najdôležitejšie bolo utíšiť 
zvieratá, nakŕmiť ich a upratať po nich. O niektoré z nich nebolo ľahké sa starať v lodi, ktorá 
sa hojdala hore a dole na rozbúrených vlnách. Určite tam nebolo veľmi čisto, 
a pravdepodobne to tam ani príjemne nevoňalo. Boh zasľúbil Noemu, že sa počas potopy 
bude o koráb starať. A skutočne sa aj staral. Jeho anjeli chránili koráb pred tým, aby sa 
prevrátil (aby nebola zaliata a aby sa nepotopila). Konečne po štyridsiatich dňoch prestalo 
pršať. Noe a jeho rodina určite chceli vedieť, kedy budú môcť bezpečne opustiť koráb. Ale 
vietor stále fúkal a vlny stále pohadzovali loď nasledujúcich päť mesiacov. Potom Pán 
voviedol koráb na chránené miesto vmedzi vrchmi Araratu. Poslal vietor, ktorý mal vysušuiť 
zvyšok vody po potope. O dva mesiace neskôr Noe a jeho rodina zazreli vrcholce hôr 
neďaleko korábu. Bolo to už osem mesiacov, čo boli v korábe. Určite boli unavení 
z každodenného kŕmenia zvierat a  odpratávania hnoja. Napriek tomu vykonávali svoju prácu 
a čakali. „Čo myslíte, kedy budeme môcť výjsť opäť na sucú zem?“, určite sa pýtali jeden 
druhého. „ Boh nám dá vedieť,“ Noe pravdepodobne opakoval znova a znova. Nakoniec, aby 
Noe zistil, do akej miery bola zem suchá, dovolil krkavcovi vyletieť von cez okno. Dokážete 
si predstaviť, ako túžobne všetci ľudia na lodi pozorovali, ako krkavec lietal tam a späť? Nale 
nakoniec sa vrátil naspäť do korábu, pretože nenašiel miesto, kde by si oddýchol. Neskôr 
Noe vypustil holubicu, ale aj ona sa vrátila do korábu, pretože nenašla miesto, kde by mohla 
pristáť. O týždeň neskôr vypustil Noe holubicu znova. Vtedy sa vrátila s čerstvou olivovou 
ratolesťou v zobáku. Po týždni Noe vypustil holubicu znova, ale naspäť sa už nevrátila. Iste 
už čoskoro budú môcť opustiť koráb. Napriek tomu, že holubica našla miesto, kde by si 
mohla oddýchnuť, zem bola pre  
 
 
 
 
 
 



                       
 
ľudí ešte príliš mokrá. Boh to vedel , a preto ešte neposla anjela, aby otvoril dvere korábu.  
Noe a jeho rodina čakali ďalších dlhých päť týždňov.  Boli to rušné týždne, naplnené 
povinnosťami, ktoré ešte stále museli vykonávať. V korábe nebol ani kúsok voľného miesta. 
Bolo tam mnoho práce a „zaujímavých“ zvieracích pachov. Noe a jeho rodina boli napriek 
tomu vďační, že poslúchli Boha a vstúpili do korábu. Boli radi, že sú spolu a mohli sa na 
seba vzájomne spoľahnúť. Noe a jeho rodina čakali dlhý čas, aby videli, kedy sa Boží sľub 
naplní. Rovnako aj my čakáme na Božie zasľúbenie, ktoré sa má splniť. Vo Filip. 3:20 sa 
hovorí : „ Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša 
Krista.“ Zdá sa, že aj my už čakáme dlhý čas, však? Boh nám dal rodinu, veriacich priateľov, 
ktorí nám pomáhali počas čakania. Rovnako nám dal aj prácu, ktorú máme vykonávať, počas 
čakania. Chce, aby sme sa podelili o dobrú správu. Povzbudzujme jeden druhého 
a spolupracujme pokiaľ čakáme na naplnenie nádherného zasľúbenia.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Denné aktivity 

 
Sobota 
• Spolu s rodinou s prečítaj a porozprávajte 

sa o 1.Moj. 7. Opíš búrku. Ako dlho 
trvala? Prečo všetci v korábe neopustili 
koráb po tom, keď prestalo pršať? 

• Nauč verš na zapamätanie svoju rodinu. 
Povedz ho najrýchlejšie, ako dokážeš, ale 
tak, aby to bolo zrozumiteľné. Vzdal sa 
Noe a jeho rodina?  

•  Napíš zoznam vecí, na ktoré musíš čakať 
(narodeniny, letné prázdniny, aby si bol 
starší, atď.). Porozprávaj o tom svojej 
rodine.  

 
Nedeľa 
• ČÍTAJ: Prečítaj si s rodinou biblický 

príbeh z lekcie. Predstav si, že si 
s Noemom v korábe hneď po tom, ako 
anjel zatvoril dvere.  Čo si myslíš 
o siedmych dňoch, kým začalo pršať? Čo 
si myslíš, aké to bolo žiť v korábe jeden 
rok?  

• UROB: Daruj niekomu krkavca, alebo 
holubicu, ktorú si vyrobil v sobotnej škole. 
Povedz mu o tom, ako Noe a jeho rodina 
trpezlivo čakali v korábe. Pripomeň im, že 
aj ty trpezlivo čakáš – na Ježišov návrat.  

 
Pondelok 
• Čo by si sa rád opýtal Noeho, keď prídeš 

do neba? Napíš zoznam otázok, o ktoré sa 
podelíš so svojou rodinou počas 
pobožnosti.  

• Poznáš niekoho, kto dlhý čas na niečo 
čakal? Urob dnes niečo, aby si mu dal 
vedieť, že naňho myslíš. 

  
Utorok 
• Na rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o 1. Moj. 8:1 -14. Čo sa 
stalo, keď prestalo pršať? Kde sa koráb 
znovu dotkol zeme? Nájdi to miesto na 
mape sveta. V akej krajine je to?   

• Popros svoju rodinu, aby ti porozprávali on 
iečom, na čo dlhý čas čakali. Stálo za to 
čakať?   

• Zisti, aká časť sveta je v súčasnosti pokrytá 
vodou.  (Pozri sa v encyklopédii, alebo 
použi internet.) 

 
 
 

 
 
 
 
Streda 
• PODEĽ SA:  Spolu s rodinou si prečítajte 

1. Moj. 7 a 8: 1 -14 ešte raz. Pokús sa 
zistiť, koľko dní bol Noe a jeho rodina 
v korábe. Koľko mesiacov to bolo?    

• UROB: Požiadaj niekoho, aby ti pomohol 
pohľadať informácie o krkavcoch 
a holubiciach. Čím sú známe krkavce? 
Čoho symbolom je v súčasnosti holubica?  

• UROB: Zahrajte sa s rodinou Šimon vraví, 
ale inštrukcie dávajte veľmi p-o-m-a-l-y.  
 

Štvrtok 
• Spolu s rodinou vytvorte zoznam troch 

vecí, ktoré môžete doma robiť, kým na 
niečo, alebo niekoho čakáte.  

• Pozri sa do kalendáru. Koľko dní trvá 12 
mesiacov? To je približne čas, aký bol Noe 
a jeho rodina v korábe. Čo myslíš, čo by si 
robil od teraz jeden rok?  

• Opýtaj sa svojej rodiny: Na koľko druhov 
vôd si spomeniete (rieky, jazerá, atď.)? 

 
Piatok 
• Zahrajte s rodinou život v korábe. Čo 

muselo byť urobené každý deň?  
• Zisti, koľko sobôt svätil Noe so svojou 

rodinou v korábe.  
• Spolu s rodinou zaspievajte veľmi pomaly 

„Soon and Very Soon“ (Sing for Joy, No. 
89) alebo „Jesus Is Comming Again“ (Sing 
for Joy, No. 92). Urobte to ešte raz 
a pomalšie. Opýtaj sa svojej rodiny, či 
začali byť netrpezliví počas pomalého 
spievania. Opýtaj sa, či niekedy začali byť 
netrpezliví z čakania na Ježišov návrat. 
Popros Ježiša, aby ti pomohol byť 
trpezlivým v čakaní na Neho.    
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