
LEKCIA 9 
 
 

Zdroje : 
1. Moj. 8:15 – 22; 

9:8 -17;  
Patr. a proroci, 

str.105 -107 
 

Veršík na 
zapamätanie 
„Svoju dúhu 

dávam na oblaku, 
a bude znamením 

medzi mnou 
a zemou.“ 

(1. Moj. 9:13) 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že Boh 
sa o svoj ľud 

stará, keď pracujú 
spolu a činia Jeho 

voľu. 
Cítiť blízkosť 
voči tým, ktorí 
majú spoločnú 

históriu 
a skúsenosti. 

Reagovať  
ďakovaním Bohu 

za Jeho lásku 
a starostlivosť. 

 
Hlavná 

myšlienka 
„Boží ľudia sa 

radujú, pretože sa 
op nich stará.“ 

 
 
 
 

ZASĽÚBENIE DÚHY 
Téma na tento mesiac 
Lásku ukazujeme tým, že pracujeme spolu v spoločenstve.  
 
Biblická lekcia v skratke  
 Po tom, ako Noe, jeho rodina a všetky zvieratá opustili koráb, 
Noe postavil oltár a so svojou rodinou oslavoval Boha. Boh 
položil dúhu na oblohu a požehnal rodinu. Zasľúbil, že nikdy viac 
nezničí zem potopou. Boh dal Noemovi pokyn, aby považoval 
dúhu za pamätník, alebo znamenie jeho sľubu, jeho zmluvy. 
        
Táto lekcia je o spoločenstve. 
Spoločenstvá sa zdieľajú o spoločnú históriu, rozprávajú 
spoločným jazykom, a sú motivovaní spoločnými cieľmi. Noeho 
rodina považovala dúhu za znamenie Božieho sľubu, ktorý im dal 
( a dal ho aj nám). Čo sú naše „dúhy, o ktoré sa zdieľame ako 
spoločenstvo viery? Aké sú naše spoločné skúsenosti? Akým 
spoločným výzvam čelíme? V spoločnej práci, s Božou pomocou, 
môžme vykročiť v ústrety výzvam, s ktorými sa dnes stretávame. 
A ďakujeme Bohu za Jeho neustálu starostlivoť o svoj ľud.  
 
Obohatenie učiteľa 

„ Veľká Božia blahosklonnosť a Boží súcit s blúdiacimi 
tvormi sa teda prejavili tým, že Boh namračnách utvoril nádhernú 
dúhu ako znamenie svojej zmluvy s ľuďmi. Dúha mu teda vždy 
pripomenie jeho zmluvu. To neznamená, že by na zmluvu mohol 
zabudnúť. Povedal to kvôli nám, aby sme mu lepšie rozumeli. 
Boh dal tým vlastne rodičom príležitosť, aby pri otázke detí, čo 
dúha na oblohe znamená, mohli im vyrozprávať dejiny sveta 
apritom povedať, že dúhu dal ľuďom Najvyšší na znak istoty, že 
potopa už zem nikdy nezničí. Dúha mala byť z pokolenia na 
pokolenie svedectvom o Božej láske k ľuďom a mala posilňovať 
ich vieru v Boha.“ 

„ Dúhová žiara v nebi obklopuje Boží trón a klenie sa nad 
Kristovou hlavou. . .  . Keď ľudská hriešnosť privoláva Boží súd, 
vtedy sa za ľudí prihovára Spasiteľ. Pripomína dúhu na oblakoch, 
dúhu okolo Božieho trónu i dúhu okolo vlastnej hlavy ako 
znamenie Božieho milosrdenstva nad kajúcim hriešnikom.“ 
(Patriarchovia a proroci, str. 106 -107) 
   
 
Dekorácia miestnosti 
Pozri lekciu 6.

 
 
 
 
 



 

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. Dr.Dúha hranol (podľa možnosti) 
hosť, ktorý príde rozprávať 
(podľa možnosti) 
 

   B. Vyrábanie dúhy hadica a kohútik 
  

 
* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 

Spevník 
Misia 
Zbierka 
 
Modlitba 
 

žiadne 
Sing for Joy 
 
loďka, alebo iná nádoba na 
zbierku 
žiadne 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu stoličky, nálepky zvierat 
(podľa možnosti), pero, 
papier alebo lepiace štítky 
(podľa možnosti, zicherky  
(podľa možnosti, kamene 
alebo pokrčené hnedé 
papierové sáčky 
 

   Veršík na zapamätanie Farebné papiere, nožnice, fixky, 
lepiaca páska 

   Štúdium Biblie 
 

Biblie, obrázky nového 
Jeruzalema  (steny),  alebo 
mramorové guľôčky, pásiky 
farebného papiera 

3 Aplikácia lekcie do 15 min. Božia ochrana farebný papier, nožnice, čistý 
šanón, čierna fixka 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Dúhové vlajky farebné papiere, alebo 
stužky, alebo flanel, kolíky 
alebo malé paličky 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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. Dr.Dúha  
 Vopred si priprav výskum, ktorý urobíš o dúhach. Porozprávajte sa 
o tom, ako sa dúhy prejavujú v prírode. Ak je to možné, prines hranol, alebo 
podobný objekt, ktorý demonštruje, ako dúha funguje. Alebo pozvi do triedy 
učiteľa fyziky alebo hosťa, ktorý vysvetlí, ako vznikajú dúhy.  
 

Zhrnutie 
Popros deti, aby poďakovali hosťovi, ktorý rozprávala, ak ste takého dnes mali. 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Koľkí z vás už videli dúhu? Čo je 
potrebné k vytvoreniu dúhy? Kedy takmer vidíte dúhu? O čom rozmýšľate, keď 
na oblohe vidíte dúhu? Dnes sa dozvieme viac o Noemovi a jeho rodine. Naučíme 
sa, akým spôsobom ich Boh požehnal vtedy, a ako sme vďační za Jeho lásku a 
ochranu dnes. A naučíme sa o dúhe, ktorú Boh stvoril a o jej význame pre Noeho 
rodinu. A o tom je naša dnešná hlavná myšlienka:  
  

 BOŽÍ ĽUDIA SA RADUJÚ, PRETOŽE SA O NICH STARÁ.                                         
Povedzte to spolu so mnou.  
 

                
   B.Vyrábanie dúhy  
    Ak je slnečný deň a máte k dispozícii záhradnú hadicu a kohútik, vezmi 
deti von a pomocou palca na konci hadice striekaj vodu, aby si vytvoril 
jemnú rosu. Nech sa deti pozrú cez rosu a posúvajú sa dovtedy, kým v nej 
uvidia dúhu. Alebo, ak je slnečno, choďte k oknu, a pridržte hodinky tak, aby 
ste vyrobili odraz slnka, ktorý sa ukáže na stene miestnosti. 

Zhrnutie 
   Poskytni čas na odpovede, keď sa oýtaš: Čo ste videli v rose? Viete kedy prvý krát 
nám Boh dal dážď? A dúhy? Dnes sa dozvieme viac o tom, ako Boh ochraňoval Noeho 
a jeho rodinu a ako boli vďační za Božiu lásku a ochranu. A naučíme sa o zasľúbení 
dúhy, ktoré Boh dal Noemovi a tiež nám. Náš verš na zapamätanie je :   „Svoju dúhu 
dávam na oblaku, a bude znamením medzi mnou a zemou.“ (1. Moj. 9:13) Naša dnešná 
hlavná myšlienka je:  

  
 BOŽÍ ĽUDIA SA RADUJÚ, PRETOŽE SA O NICH STARÁ.                                         

Povedzte to spolu so mnou.  
 
   
  
 

Potrebuješ:  
-        hadica a 
kohútik 

Potrebuješ:  
- hranol 
(podľa 
možnosti) 
hosť, ktorý 
príde 
rozprávať 
(podľa 
možnosti) 



 
 

 
 

* 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   
„He´s Able“ (Sing for Joy, No. 40) 
 „Jesus Keeps His Promises“  (Sing for Joy, No. 41) 
„All Through the Day“ (Sing for Joy, No.49) 
„His Banner Over Me Is Love“ (Sing for Joy, No.25) 
„Join With Us“(Sing for Joy, No.20)  
„Praise Him“ (Sing for Joy, No. 15) 
 
 
Zbierka 
Nech deti prinesú svoje zbierky vo dvojiciach.   
 
Modlitba 
Krátkou modlitbou poďakuj Bohu za Jeho lásku a ochranu Jeho detí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- loďku (hračku), 
alebo inú nádobu



 

2   
Biblický príbeh 
 
Preberanie príbehu 
Postavy: Noe a sedem členov jeho rodiny, rôzne zvieratá 
Príprava scény 
Postav dve stoličky chrbtom k sebe a misto medzi nimi bude slúžiť ako 
vchod do korábu. Niekoľkým deťom daj nálepky zvierat alebo pripni 
na nich názvy zvierat. Postav deti do radu vo dverách korábu. Keď 
budeš rozprávať o tom, ako zvieratá vyšli z korábu, nech to dti zahrajú 
a robia pri tom vystihujúce pohyby a zvuky. Môžu znázorniť, ako sa 
zvieratá rozbehli a hrali sa a ako boli šťastné, že sú zase vonku 
z korábu. Nech sa osem detí oblečie ako Noe a jeho rodina. Nech vyjdu 
von, popozerajú sa v úžas a postavia oltár aby obetovali Bohu 
a oslavovali Ho. 
   

Čítaj alebo povedz príbeh. 
 Noe a jeho rodina boli v korábe viac, ako rok. Spomeniete si, čo ste robili pred 

rokom? Všetko, na čo si Noe a jeho rodina dokázali spomenúť, bolo, zdá sa, kŕmenie zvierat, 
upratovanie po nich a čakanie, kým vietor osuší vodu po potope. Dychtivo túžili vyjsť na 
slnko a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Konečne Boh povedel, že je správny čas! Čas pozrieť 
sa, ako vyzerá teraz ich svet. Bude rovnaký? Čo urobila voda so stromami, rastlinami, s ich 
domami a úrodou?  

Žiara slnka až zabolela v očiach, a na niekoľko minút ich oslepila. (Noe a jeho rodina 
vychádzajú z korábu, žmúria oči). Všetko vyzeralo inak! Hory boli neotesané a drsné. 
Nádherné zlato a striebro a vzácne drevo a kamene, ktoré zdobili zem, boli preč. Bolo tu iba 
niekoľko mladých rastúcich stromčekov, no nie les, ktorý v minulosti  ponúkal vtákom 
a zvieratám úkryt. Zem vyzerala neprehľadne a zdemolovane. Ľudia nedokázali rozoznať 
žiadne miesto. Nevadí, boli vonku, a to bolo nádherné! Nadýchli sa zhlboka a dlho, 
a vdychovali čarstvý vzduch. (Noe a jeho rodina zhlboka dýcha)  

Bol čas vypustiť zvieratá. Noe a jeho rodina opatrne odomkli klietky a nechali väčšie 
zvieratá vystúpiť z korábu. (Noe a jeho rodina „vedie“ zvieratá von). Vyniesli maličké 
zvieratká a položili ich do zelenej  trávy. Aký radostný zvuk! Slony trúbili, levy revali, psy 
štekali. Všetky zvieratá bhali a skákali a zavíjali od radosti z toho, že môžu byť opäť vonku.  
(Zvieratá hrajú) Tento zvuk musel u ľudí vyvolať úsmev a smich.  

Potom Noe zvolal svoju rodinu a povedal, že by mali postaviť oltár, aby poďakovali 
Bohu. Noe a jeho synovia nazbierali veľké kamene. (Nech zbierajú kamene, alebo pokrčené 
papierové sáčky, a predstierajú, že stavajú oltár.) Optrne ich uložili, aby postavili oltár a tam 
oslavovali Boha. Jediných osem žijúcich ľudí na zemi pokľaklo a ďakovalo Bohu za Jeho 
ochranu, za to, že ich zachránil, a za to, že ich miluje.  (Postavy si kľaknú a znázorňujú 
modlitbu.) Boh bol šťastný a z ich bohoslužby a lásky mal radosť. Požehnal Noeho a jeho 
rodinu. Povedal im, by boli šťastní v svojich nových domoch a aby mali veľa detí, nech sa 
zem opäť naplní. Boh tatiež sľúbil tejto rodine,  a všetkým žijúcim tvorom, že nikdy viac 
nezničí zem vodou. Noe a jeho rodina sa pozrela hore, keď sa domodlili a videli nádherné 
znamenie, také, aké nikdy predtým nevideli. Čo je to? Museli sa diviť. (Postavy sa pozrú hore 
a ukážu v údive na úkaz.) Tento farebný oblúk na oblohe bola prvá dúha! Dúha im bola daná 
ako symbol Božieho sľubu, a znamením, že Boh urobí to, čo sľúbil. Nikdy viac nepošle 
potopu, aby zakryla zem. Keď uvidíte na oblohe dúhu, pamätajte si na Boží sľub a vedzte, že 
ste milovaný a pod jeho ochranou.       

Potrebuješ: 
- stoličky, 
nálepky zvierat 
(podľa 
možnosti), pero, 
papier alebo 
lepiace štítky 
(podľa 
možnosti, 
zicherky  (podľa 
možnosti, 
kamene alebo 
pokrčené hnedé 
papierové sáčky 



 
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Ako dlho bol Noe a jeho rodina v korábe? Čo 
myslíte, ako sa cítili, keď Boh poslal anjela, aby otvoril dvere a oni mohli znovu 
vystúpiť? Čo bolo prvé, čo urobili? Čo Noe obetoval? Prečo? Čo bolo „dúhové 
zasľúbenie“?  Ako Boh dodržal tento sľub? Ako sa cítiš, keď o tom rozmýšľaš? 
Pamätáte si našu hlavnú myšlienku? Povedzme si ju ešte raz spoločne:  

 
  

 BOŽÍ ĽUDIA SA RADUJÚ, PRETOŽE SA O NICH STARÁ.                                         
Povedzte to spolu so mnou.  

 
 

Verš na zapamätanie 
 
Vopred si priprav nastrihaný farebný papier na pásiky dúhy. Napíš na pásiky verš na 
zapamätanie. Zamiešaj ferbné pásiky a nechaj deti poslkadať verš v poradí, v akom 
nasledujú farby dúhy. Opakujte dovtedy, kým budú všetci vedieť verš. Potom 
pripevnite pásiky v poradí farieb dúhy na stenu alebo na nástenku.   
 
„Svoju dúhu dávam   červená            
na oblaku,    oranžová 
a bude     žltá  
znamením    zelená  
medzi mnou a zemou.“  modrá   
(1. Moj. 9:13)    fialová 
 
 Štúdium Biblie 

 Vopred si priprav texty napísané na spodnej časti farebných papierov 
(použi farby dúhy). Vytvor štyri skupiny a každej z nich daj jeden 
papier. Nech deti nájdu a prečítajú texty, a nech porozprávajú 
ostatným, čo nové sa naučili. Ak je to porebné, nech dospelí 
pomáhajú.  
Ezechiel 1: 26 -28 (Dúha sa zjavila okolo osoby sediacej na tróne 
v nebi) 
Zjavenie 4:2,3 (Boží trón je obklopený dúhou) 
Zjavenie 10:1 (Anjel prichádzajúci z neba mal okolo hlavy dúhu) 
Zjavenie 21:19,20 (Opisuje kamene na stene Nového Jeruzalema.) 
 

Povedz: Pozrime sa spolu do Zjavenie 21:19, 20. (Poskytni čas.) Tu sa dočítame, že 
uxistujú dva rôzne druhy vzácnych kameňov v základoch múrov Nového Jeruzalema. 
Tieto kamene sú vyrobené v briliantných farbách, preto sa podobajú na dúhu. Ukáž 
obrázok základov, každého kameňa, alebo ak je to možné, prines reprodukciu kameňov, alebo 
farebné guľočky, ktoré majú rovnajké farby, ako sa zmieňuje text.  Ak to dovolí čas, prečítaj 
Zjavenie 21:22-25 a 22: 1-5 a porozprávajte sa o krásach neba a Novej zeme.      

 
Zhrnutie 
 

Biblie, obrázky 
nového 
Jeruzalema  
(steny),  alebo 
mramorové 
guľôčky, pásiky 
farebného papiera 

Farebné papiere, 
nožnice, fixky, 
lepiaca páska 



 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Čo si myslíte, kto sedel na tróne v uvedených 
veršoch? Čo si myslíte, prečo bola okolo jeho hlavy dúha? (Aby pripomenula Bohu jeho 
zasľúbenie aby ukázal svoju milosť ľudstvu a jeho sľub nikdy viac nezničiť zem vodou .) 
O čom rozmýšľate, keď vidíte dúhu? Ste vďační za Božie dúhové zasľúbenie? 
Zopakujme si spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:  

  
 BOŽÍ ĽUDIA SA RADUJÚ, PRETOŽE SA O NICH STARÁ.                                         

Povedzte to spolu so mnou.  
                                      
  

3  
    Aplikácia lekcie 

 
A. Božia ochrana 
Vopred si priprav veľkú papierovú  dúhu. Polož ju na čistú fóliu a nakresli 
čiernou fixkou čiary tam, kde sa oddeľujú jednotlivé farby. Ukáž deťom dúhu: 
Opýtaj sa: Ak vezmete preč všetky farby preč z dúhy, čo vám ostane?  
Vezmi dúhu preč z fólie.  (Iba niekoľko čair. Nebude to dúha.) Správne. Dúha  
bez farieb nie je dúhou. Práve tak, akko vidíme všetky farby v dúhe, 
vidíme, ako nás Boh chráni rôznymi spôsobmi.  

Zhrnutie 
 Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Chcel by niekto z vás porozprávať o tom, 
ako ho Boh ochraňoval?  Ako ste sa radovali a ďakovali za Božiu ochranu? Akými 
spôsobmi nám Boh ukazuje svoju lásku a ochranu? Ako sa cítite, keď vidíte dúhu? Čo 
myslíte, prečo sa tak cítite? Prečo podľa vás Boh stále posiela svojui dúhu? Ste vďační 
za to, že sa Boh o vás stará? Povedzme spolu ešte raz našu dnešnú hlavnú myšlienku:  

 
  

 BOŽÍ ĽUDIA SA RADUJÚ, PRETOŽE SA O NICH STARÁ.                                         
Povedzte to spolu so mnou.  

  
 
 

4       
    Zdieľanie sa 
 
A. Dúhové vlajky 
 Vopred si priprav nastrihané farebné  farebných stužiek alebo 
flanela.  
Rozdaj výtvarné pomôcky. Nech si deti vyberú farebné pásiky 
a prilepia ich na paličku, a vytvoria tak dúhové vlajky.  
  
Zhrnutie 
Povedz: Dúha je ako vlajka na oblohe. Pieseň Šalamúnova nám hovorí o vlajke, ktorou je 
láska.  Popros niekoho, aby našiel a prečítal text. V dávnych časoch sa vlajky používali na 
to, aby pomocou nich ľudia rozlišovali príslušnosť k určitému rodu alebo kmeňu. Ako  

Potrebuješ: 
- farebné papiere, 
alebo stužky, 
alebo flanel, 
kolíky alebo malé 
paličky 

Potrebuješ: 
- farebný papier, 
nožnice, čistý 
šanón, čierna 
fixka 



 
členom Božej rodiny, našou vlajkou je Jeho ochrana a láska. Vezmite si domov svoje 
vlajky a darujte ich niekomu, keď mu budete rozprávať ako sa Boh staral o Noeho 
a jeho rodinu a ako sme vďační za jeho starostlivosť. Potom môžete tomu človeku 
povedať ako sa Boh stará o vás a ako ste za to vďační.  
Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:   

 
  

 BOŽÍ ĽUDIA SA RADUJÚ, PRETOŽE SA O NICH STARÁ.                                         
Povedzte to spolu so mnou.  

 
Ukončenie 
 Deti môžu mávať svojimi vlajkami, kým budete spievať „His Banner Over Me Is 
Love“ (Sing for Joy, No. 25.) Navrhni krátku modlitbu a poďakujte Bohu za Jeho zasľúbenie 
dúhy a za Jeho lásku.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Materiál pre žiakov 
 

 ZASĽÚBENIE DÚHY 
 
Zdroje :  
1Moj. 8:15 -22; 9: 8 -17; Patr. a proroci., str.105 - 107 
Veršík na zapamätanie: 
„Svoju dúhu dávam na oblaku, a bude znamením medzi mnou a zemou.“ (1. Moj. 9:13, 15) 
Hlavná myšlienka: 
„Boží ľudia sa radujú, pretože sa o nich stará.“ 
  
Pršalo niekedy mnoho dní tam, kde žiješ? Bol si už unavený z toho, že si sa musel hrať iba vo 
vnútri? Ako si sa cítil, keď si videl, že konečne vyšlo slnko? Mohol si ísť znova von? Ak áno, 
potom určite rozumieš, ako sa cítil Noe a jeho rodina keď konečne opúšťali koráb.   
  

   Muselo byť nádherné vystúpiť po viac ako roku z korábu. Noeho rodina vstúpila do 
čistého, sladkého vzduchu. Stáli a smiali sa pod slnkom, ktoré ich vítalo svojou žiarou 
a teplom. Bolo to pravdepodobne taktiež trochu strašidelné. Svet vyzeral inak, a bol veľmi 
tichý. Osem ľudí, ktorí vystúpili z korábu boli jediní ľudia na celej zemi. Začínali znovu, sami 
a spoločne. Čoskoro bolo voľné aj zvieratá. Noeho rodina musela vidieť ich radosť a nadšenie. 
Museli sa smiať, ako zvieratá poskakovali a tancovali.  

Keď bol koráb prázdny, prvá vec, ktorú Noe urobil, bolo, že postavil oltár a zvolal 
rodinu k Bohoslužbe.  Obetovali jedno zo všetkých čistých zvierat a vtákov, ktoré boli 
v korábe. Boh sa radoval z ich Bohoslužby a požehnal rodinu. „Ploďte sa a množte sa a naplňte 
zem.“, povedal. Potom Boh dal Noemovi, jeho synom a každej generácii, ktorá mala ešte  prísť 
zasľúbenie. Briliantné farby sa rozprestreli oblohou v najkrajšej a dokonalej dúhe aká kedy 
jestvovala. Prvý farebný oblúk na nebi musel naplniť malú rodinu údivom a zvedavosťou.  Ale 
bolo to viac, ako len nádherná ukážka farieb. Bolo to dúhové zasľúbenie! Boh povedal 
Noemovi: „ Svoju dúhu dávam na oblaku, a bude znamením medzi mnou a zemou. . . a nebude 
viac vôd na potopu, aby skazila každé telo. A dúha bude na oblaku, a budem ju vidieť, aby som 
pamätal na večnú zmluvu madzi Bohom a medzi každým telom, ktoré je na zemi.“ (1. Moj. 9: 
13, 15,16) 

Boh vedel, že pohľad na mračná by mohla v nasledujúcich dňoch vystrašiť Noeho 
rodinu. Prvé dažďové kvapky mohli naplniť strachom tých, čo prežili. Bude to začiatok ďalšej 
potopy? Budú tiež zotretí zo zeme? Nie. Nemuseli sa obávať. Boh im dal sľub. Táto rodina už 
spoločne prešla mnohým. Viac ako rok spoločne pracovali v korábe. Dlhé dni boli unášaní 
nekonečným oceánom. Ťažko pracovali, keď sa starali o zvieratá. A teraz  znovu osídlili zem 
a začali odznova. Boh im dal niečo veľmi vzácne. Umožnil im zažiť dúhu, o ktorj mali neskôr 
rozprávať. Prinesie im požehnanie a poklad, v ktorom sa malo navždy ukrývať zasľúbenie pre 
nich a rovnako  aj pre nás. My tiež patríme do zvláštnej rodiny. Naša rodina spoluveriacich 
zahŕňa všetkých v našich zboroch a školách a rovnako aj naše rodiny doma.  Aj nám bola daná 
zvláštna práca, ktorú máme robiť. Aj my budeme musieť mnohým prejsť v nasledujúcich 
rokoch. A skúsenosti, o ktoré sa zdieľame nás privedú k sebe navzájom bližšie.  Boh nám dáva 
naše „dúhy“ – požehnania a sľuby. Pomôže nám robiť to, o čo nás žiada.  O Noeho rodinu bolo 
výborne postarané vnútri aj vonku z korábu. Boli Bohu vďační za jeho lásku a ochranu. Keď 
vidíš dúhu, rozmýšľaj o Božej láske. A poďakuj mu za to, že dodržiava svoje dúhové 
zasľúbenie – a všetky svoje sľuby.   

 
 
 
 
 



 
 

Denné aktivity 
 
Sobota 
• So svojou rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa o 1. Moj. 8:15 – 22. 
Čo urobil Noe, keď vyšiel z korábu? Čo 
si o tom myslel Boh? Aký sľub dal Boh 
Noemovi a tiež aj nám?  

• Nájdi v slovníku slovo zmluva. Čo toto 
slovo znamená?  

• Zjedz dnes žlté, červené a zelené jedlo.  
• Ak bude slnečný deň, opýtaj sa rodičov, 

či môžeš rozprašovať vodu a pokús sa 
vytvoriť dúhu. Ak máš možnosť, použi 
hadicu, alebo rozprašovač. 

 
Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu 

prečítajte a porozprávajte sa o 1. Moj. 9: 
8 -17. Čo umiestnil Boh na oblaky, čo 
nikdy predtým nebolo možné vidieť? Čo 
to znamenalo?  

• Daruj niekomu dúhu, ktorú si vyrobil 
v sobotnej škole. Povedz mu o to, ako sa 
Boh staral o Noeho a jeho rodinu. (Alebo 
nakresli obrázok dúhy a vyfarbi ho.) 

 
Pondelok 
• Počas rodinnej pobožnosti porozprávaj 

svojej rodine biblický príbeh z lekcie. 
Urob obrázok dúhy, ktorý im ukážeš.  

• Pomôž pripraviť večeru. Urob dúhové 
alebo farebné jedlo.  

• Poďakuj Bohu za nádherné farby, ktoré 
rozžiarujú náš svet. 

 
Utorok 
• Napíš slovo dúha na vrch papiera. Potom 

nech tvoja rodina vytvorí čo najväčší 
počet slov, ktoré je možné vytvoriť 
z písmen v slove dúha.  

• Nájdi čo najväčšie množstvo farebných 
objektov a urob dúhu, ktorú umiestniš 
v svojej izbe.Potom napíš verš na 
zapamätanie na kartičku a pripevni ho na 
dúhu. Poďakuj Bohu za jeho zasľúbenie 
dúhy. 

 
 Streda 
• Na rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o Zjavení 4:2,3. Kto 
napísal tento text? Čo obklopuje jeho 
trón? Vymenuj niektoré ďalšie biblické 
zasľúbenia a povedz, čo znamenajú.  

 
 
 
• Pred modlitbou zaspievajte „His Banner 

Over Me Is Love“ (Sing for Joy, No. 25). 
• Zisti viac o dúhach. (Pozri 

v encyklopédii). 
 
Štvrtok 
• Počas dnešnej pobožnosti si urobte 

farebnú prechádzku. (vonku alebo 
vnútri). Nech niekto povie farbu. 
Hľadajte veci, ktoré majú takú farbu. 
Potom zmeňte farbu. 

• Vymenuj základné farby.Koľko ďalších 
farieb je v dúhe?  

• Vhoď do džbánu s vodou jednu suchú 
fazuľku, alebo mincu za každú vec, ktorá 
hovorí o tom, že sa Boh o teba stará. Ak 
si použil mince, odnes ich do sobotnej 
školy na zbierku. 

 
Piatok 
• Opýtaj sa, či by si dnes na večeru mohol 

dostať dúhový dezert. Ak áno, pomôž ho 
servírovať.  

• Počas pobožnosti si so svojou rodinou 
zahraj biblický príbeh z lekcie. Kto bude 
Noe? Kto bude hrať zvieratá? Aké zvuky 
budú robiť?  

• Zaspievajte spolu niekoľko oslavných 
piesní  Potom radostne poďakujte Bohu 
za to, že sa stará o teba a o tvoju rodinu.  
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