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Veršík na 

zapamätanie 
„Nauč ma činiť 

tvoju vôľu, lebo ty 
si môj Boh.“ 
Žalm 143:10 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že ľudia 

v Božej rodine 
chcú poznať 

a činiť Božiu vôľu. 
Cítiť vôľu robiť 

to, o čo žiada Boh. 
Reagovať tým, že 

budú robiť 
čokoľvek, o čo nás 

Boh požiada. 
 

Hlavná myšlienka 
„Ľudia v Božej 

rodine chcú činiť 
Jeho vôľu.“ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

NOE STAVIA LOĎ 
 
Téma na tento mesiac 
Lásku ukazujeme tým, že pracujeme spolu v spoločenstve.  
 
Biblická lekcia v skratke  
 Noe je dobrý muž, ktorý chodí s Bohom. On a jeho rodina žijú 
v zvláštnej dobe histórie zeme, tak hriešnej, že sa Boh rozhodne 
začať odznova. Boh povie Noemovi, že plánuje zničiť zem 
potopou. Dáva Noemu plán , ako postaviť obrovskú loď, ktorá 
ho aj s jeho rodinou bezpečne ochráni. Noe poslúchne každý 
detail Božieho plánu. Je potrebných 120 rokov a pomoc 
mnohých ľudí, aby postavili koráb. 
        
Táto lekcia je o spoločenstve. 
Predstavte si, koľko času trvá postaviť loď tak gigantických 
rozmerov. Noe pracoval 120 rokov. Jeho synovia s ním pracovali 
120 rokov. Ostatný ľudia pracovali po celý ten čas. Porozmýšľaj 
o komunikácii všetkých detailov, ktoré sú potrebné k tak 
obrovskému konštrukčnému projektu. Stavba korábu bola 
skúsenosťou v schopnosti komunity spolupracovať. Boh stále 
chce, aby jeho 2udia spolupracovali a naplnili jeho túžbu po 
ľudskosti. 

  
Obohatenie učiteľa 

Nevieme presne, aká je miera starovekého lakťa, ale 
pravdepodobne 20,6 inčov, ktoré robili archu dlhú 157 metrov 
dlhú, 26 metrov širokú, 52 metrov vysokú. Tieto rozmery mohli 
robiť archu vyššiu ako štvorposchodová budova,  dlhú ako jeden 
a pol futbalového štadióna, a širšiu ako štvorprúdová diaľnica. 
Niektorí vedci si myslia, že do archy sa mohlo zmestiť viac ako 
45 000 zvierat. Koráb bol tak veľký, ako dnešné veľké lode. 
(Pozri Biblický komentár, č.1, str. 253,254.) 

„Boh určil Nóachovi presné rozmery tohto zvláštneho 
plavidla a dal mu podrobné pokyny o jeho výstvbe. Ľudský 
rozum by nemohol vymyslieť tak pevné a odolné dielo, ktorého 
konštruktérom bol Boh a jeho staviteľom Nóach.  Koráb sa 
podobal lodi, no v jednom ohľade to bol skôr dom. Mal tri 
podlažia a len jedny dvere, ktoré boli v boku. Svetlo vnikalo 
zhora a všetky miestnosti boli usporiadané tak, aby v nich bolo 
vidno. K stavbe korábu bolo použité cyprusové a goférové drevo, 
ktoré po stáročia odolávalo rozkladu.“ (PP, 94,95)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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.Potrebujeme pomoc papier, ceruzky 
   B. Založenie firmy papier, fixky, lepiaca páska 

 
* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 

Spevník 
Misia 
Zbierka 
Modlitba 

žiadne 
Sing for Joy 
 
hračka – loď 
žiadne 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu tabuľa na kriedu alebo na 
fixky, zvonec alebo bubon 
 

   Veršík na zapamätanie tabuľa na kriedu alebo na 
fixky, desať kópií 
náradia(str.141), ceruzka  

   Štúdium Biblie Biblie, paličky alebo krieda 
 

3 Aplikácia lekcie do 15 min. Božia vôľa Sing for Joy, tabuľa na kriedu, 
kriedy alebo fixky 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Náradie Biblie, šablóny náradia 
(str.141), papier, nožnice, 
ceruzky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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. Potrebujem pomoc  
Nechaj deti nech vytvoria skupiny a napíšu inzerát typu „potrebujem pomoc“ pre Noeho 
pri stavbe korábu. Nech napíšu zoznam zručností, ktoré sú potrebné (staviteľské zručnosti 
ako tesári, tímoví hráči, veriaci v Boha, atď.) Keď skupina skončí, nech sa podelia 
s ostatnými v triede.  
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Čo myslíte, ktorá vlastnosť je najdôležitejšia 
zo všetkých, pre toho, kto by chcel pomáhať  Noemu? Jeden z najdôležitejších 
predpokladov by mal byť, že by chcel robiť to, čo Boh chce, aby robil, nasledovať 
Boží plán.  Náš verš na zapamätanie hovorí: „Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo ty si môj 
Boh.“ (Žalm 143:10). Noeho rodina sa stala pracovníkmi pre Boha , keď Boh požiadal 
Noeho, aby postavil koráb. Noe a jeho rodina chceli robiť, čo od nich Boh chcel. Chceli 
činiť Božiu vôľu.  Naša dnešná hlavná myšlienka je:  

 
 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE CHCÚ ČINIŤ JEHO VÔĽU.                                                 

Povedzte to spolu so mnou. 
 
 
                
B. Založenie firmy 
Povedz: Ideme urobiť nápis pre rodinnú firmu. Noe a jeho synovia založili veľkž 
biznis. Aký druh biznisu to bol? Čo robili? (Veľkú loď alebo archu) Prečo stavali 
veľkú loď? (Lebo Boh im to povedal; tak mali byť v bezpečí, , keď Boh pošle záplavu, a 
keď príde veľká voda, ktorá mala pokryť celú zem, ako povedal Boh.)  Čo myslíte, ako by 
sa mohol ich biznis volať? Prijmi návrhy. Rozdaj výtvarné pomôcky. Nech žiaci pracujú 
v skupinách a vyrobia nápis, ktorý bude znieť napr. NOE A SYNOVIA, STAVITELIA 
LODE, alebo akýkoľvek iný, pre ktorý sa rozhodnú. Pripevni nápis niekam, kde ho môžu 
všetci vidieť a nechaj ho tam po celý zvyšok mesiaca.  
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Zodvihnite ruky,, ak vaši rodičia pracujú pre 
firmu. Pre aké firmy pracujú? Keby ste chceli založiť firmu, čo by ste potrebovali?  
(niečo robiť, alebo vyrábať produkty, ľudí, ktorí by pre nás pracovali, zámer, náradie) 
Ktorých ľudí by ste vo svojej firme potreboval?  (prezidenta, sekretárky, 
zamestnancov/pracovníkov) Ako viete, že určitý biznis je firma?  (podľa reklamy,  
 

Potrebuješ:  
- papier 
- ceruzky 



          
 
 
výrobkov, vizitiek) Čo majú vo firme všetci ľudia spoločné?  (Robia to, o čo ich majiteľ 
firmy požiada.) Náš verš na zapamätanie dnes je : „Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo ty 
si môj Boh.“ (Žalm 143:10 ) Noeho rodina začala pracovať pre Boha, keď stavali 
archu. Chceli robiť to, čo od nich Boh chcel. Chceli činiť Božiu vôľu, a my chceme 
činiť Božiu vôľu tiež. Naša dnešná hlavná myšlienka hovorí:   

 
 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE CHCÚ ČINIŤ JEHO VÔĽU.                                                 

Povedzte to spolu so mnou. 
 

 

* 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“ (Sing for Joy, No.124) 
„We Are His Hands“ (Sing for Joy, No. 129) 
„Teach Me, Lord“ (Sing for Joy, No. 110) 
„Trust in the Lord“ (Sing for Joy, No. 111) 
„We Are Climbing Jesus´ Ladder“ (Sing for Joy, No.120) 
„Sandy Land“ (Sing for Joy, No.121)  
 
 
Zbierka 
Povedz: Použi loďku, ako nádobu na zbierku. Porozprávaj, ako 
pomáhame budovať Božie kráľovstvo, keď sa delíme o svoje dary 
skrze zbierku, rovnako, ako keď pracujeme spoločne na to, čo je 
Božia vôľa.  
 
Modlitba 
Popros Boha, aby pomohol každému robiť to, čo od neho Boh chce.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- loďku (hračku) 
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 Biblický príbeh 

 
Preberanie príbehu 
Príprava scény: 
Napíš na tabuľu veľkými písmenami nasledovné: NOE VERIL 
A NOE POSTAVIL KORÁB. 
 

Povedz: Dnes budeme rozprávací zbor. Dnes budeme rozprávať príbeh o Noemovi 
spoločne. Keď zazvoním na zvonec/udriem ne bubon (alebo zvuk nejakého iného 
nástroja), poviete tieto slová všetci spolu (ukáž na nápis): NOE VERIL A NOE 
POSTAVIL KORÁB. Nechaj deti vyskúšať si povedať vetu a vytlieskať slabiky.  

 
 
 

Čítaj alebo povedz príbeh. 
 Bolo tiché ráno. Noe vstal skoro, a ako vždy, sa modlil. Na trávu padla, ako 
zvyčajne, ťažká rosa. Viete, čo bola rosa? (Akceptuj odpovede.) Sú to kvapky vody, ktoré 
sú ráno všade vonku. Je to ako dážď zo zeme. Voda stúpa, namiesto toho, aby padala. 
Rosou bola zalievaná Noeho vinica aj záhrada.  Oodkedy  Boh stvoril zem, bola  
zavlažovaná takýmto spôsobom. Noe sa pozrel na kopce krížom cez mesto. Mesto bolo 
stračidelné miesto. Ľudia sa navzájom zabíjali. Ľudia sa navzájom okrádali. Toto nebol 
spôsob života, aký Boh pripravil pre svoj ľud. Čo sa pokazilo?  Noe premýšľal. Rovnaké 
veci sa začínali diať aj na mieste, kde žil Noe. Žiadne miesto nebolo bezpečné. V to ráno, 
keď sa Noe modlil, Boh sa k nemu prihovoril. Boh povedal: „Noe, na zemi je toľko hriech, 
že som sa rozhodol, všetko ukončiť a začať od začiatku. Nikto, okrem teba neučí svoje deti 
milovať Boha a byť jeden na druhého milý. Nikto, okrem teba nie je čestný voči druhým. 
Ľudia sa boja vo svojich vlastných domoch. Chcem ukončiť toto trápenie.“  
„Noe, chcem od  teba, aby si postavil loď z goférového a cyprusového dreva. (Zazvoň na 
zvonec. Deti povedia: NOE VERIL A NOE POSTAVIL KORÁB.)  
Teraz, pravdepodobne Noe vedel, čo bola loď. Ľudia sa plavili na lodiach po riekach 
a moriach, ktoré Boh stvoril. A Noe už vedel, čo bolo cyprusové drevo. Bolo zo stromu, 
ktorý bol veľmi silný.  (Zazvoň na zvonec. Deti povedia: NOE VERIL A NOE POSTAVIL 
KORÁB.) Ale keď Boha začal hovoriť Noemu, ako má postaviť koráb, Noe nerozumel. 
Možno povedal: „Ale Pane, to je obrovské!“ Božia loď bola vyššia, ako štvorposchodová 
budova (porovnaj s lokálnou budovou), a dlhá ako jeden a pol fotbalového štadiónu, 
a širšia než štvorprúdová diaľnica! (Zazvoň na zvonec. Deti povedia: NOE VERIL A NOE 
POSTAVIL KORÁB.)  
A to nie je všetko! Mala mať tri poschodia: spodné, prostredné a horné. Poschodia mali 
byť spojené rampamy. Ale loď mala mať iba jedny dvere a iba jedno okno, aby sa do nej 
dostal vzduch a svetlo. Malo tam byť mnoho stajní pre zvietratá, ktoré mali ísť do archy. 
A Boží plán zahŕňal aj sklady na potraviny, pre ľudí aj pre zvieratá. Niektorí vedci sa 
domnievajú, že archa bola tak veľká, že sa do nej mohlo zmestiť 45,000 zvierat! 
(Zazvoň na zvonec. Deti povedia: NOE VERIL A NOE POSTAVIL KORÁB.)  
Vtedy Noe nemohol ísť do stavebnín, a objednať drevo. Musel ho narúbať. Niekto musel 
zo stromov očistiť kôru a pokrájať ich na dosky. Zoznam musel vyzerať nekonečný.  
(Zazvoň na zvonec. Deti povedia: NOE VERIL A NOE POSTAVIL KORÁB.)  
 
 

Potrebuješ: 
- tabuľu na 
kriedu alebo 
fixky 
- kriedu alebo 
fixku 
- zvonec alebo 
bubon 



 
 
A potom Boh povedal: „Teraz pošlem z neba vodu, ktorá zničí všetko, a všetkých, ktorí vo 
mňa neveria. Taktiež stvorenia sa stali nebezpečné a hriešne.“ 
Noe bol šokovaný. Možnože si myslel „Načo stavať loď, keď má všetko zomrieť?“ (Zazvoň 
na zvonec. Deti povedia: NOE VERIL A NOE POSTAVIL KORÁB.)  
Potom Boh Noemu vysvetlil, že on, jeho žena a synovia Sem, Chám, a Jáfet budú v arche 
v bezpečí. Ak chcú aj ostatní byť v bezpečí, môžu prísť tiež do korábu. Mimochodom, Noe 
mal pozvať každého, aby vošiel dovnútra. A zachránil sa pred potopou, ktorú Boh sľúbil. 
Malo tam byť dosť miesta pre ľudí aj zvieratá. Noe musel uvažovať, ako zhromaždí všetky 
mačky, a psov, a kengury, a tigrov, a slony a ostatné zvietaá. Keby som mal byť Neo, 
zvlášť by som sa obával divokých zvierat a jedovatých hadov, vy nie? (Zazvoň na zvonec. 
Deti povedia: NOE VERIL A NOE POSTAVIL KORÁB.)  
Dokážem si predstaviť, že Noe v meste umiestnil veľký nápis, že hľadá pomoc na stavbu 
veľkej lode. Niektorí ľudia mu prišli pomôcť. Rúbali stromy a očistili kôru. Pomohli 
vyrobiť rám lode. Noeho synovia tiež pomáhali. Čo myslíte, čo robili? ( Poskytni čas na 
nápady.) 
Noeho žena  mala tkať hruhú látku na sáčky, kde mali uskladniť jedlo. Možno vyrábala 
koše, aby mohli uskladniť jedlo pre zvieratá. Bolo tam veľa práce. Niektoí ľudia, ktorí 
pomáhali, verili v Boha. Ale zomreli skôr, ako bol projekt dokončený. Iní pomáhali, 
napriek tomu, že neverili. A niektoí sa stále len pozerali a vysmievali sa Noemu. Ale Boh 
mal s nimi trpezlivosť. Noe a jeho rodina nevedela, že keď začnú, bude to trvať ešte 120 
ďalších rokov, kým prácu dokončia. Ale neprestávali pracovať, pretože Boh im povedal, 
čo majú robiť, a oni chceli činiť Jeho vôľu. (Zazvoň na zvonec. Deti povedia: NOE VERIL 
A NOE POSTAVIL KORÁB.)  
Možno Noe nerozmuel všetkému, o čo ho Boh žiadal, ale aj tak to robil. Noe chcel, aby 
mal Boh radosť a chcel činiť Jeho vôľu. My tiež nemusíme vždy rozumieťtomu, čo od nás 
Boh chce, ale keď chceme činiť Jeho vôľu, On nám pomôže, aby sme vedeli, čo máme 
robiť.    
  
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa pýtaš:  Keby ste žili v dobe Noeho, čo by ste si mysleli, 
keby vám Noe povedal, že Boh ide poslať potopu? Čo myslíte, prečo niektoí ľudia 
neverili v Boha? Pomohli by ste Noemu stavať loď? Prečo? Čo pomáhalo Noemu 
neprestať pracovať, aj napriek tomu, že to trvalo tak dlho, a ľudia v meste sa mu 
smiali?  
Napriek tomu, že Noe nemusel rozumieť o daždi, a nemuselo sa mu páčiť počúvať 
ľudí, ktorí si z neho robili posmech, neprestával pracovať, a robiť to, o čo ho Boh 
požiadal. Chcel Boha potešiť a činiť Jeho vôľu. Chceš činiť Božiu vôľu? Památajte si 
našu dnešnú hlavnú myšlienku. Povedzme si ju spolu:  

 
 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE CHCÚ ČINIŤ JEHO VÔĽU.                                                 

Povedzte to spolu so mnou. 
 

   
 

 
 
 
 



 
    Verš na zapamätanie 

Vopred si priprav podľa šablóny na str. 141  desať kópií náradia a na každú 
z nich napíš jedno slovo verša.  Nezabudni text. Napíš verš na zapamútanie 
niekam, kde ho môže všetci vidieť.  Verš na zapamätanie je: „Nauč ma činiť 
tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh.“ (Žalm 143:10 )  
Daj „náradie“ do krabice na náradie a nechaj deti, aby sa vystriedali v malých 
skupinkách, a aby zoradili „náradie“ podľa poradia a potom prečítali verš 
spoločne. Opakujte, kým sa všetci vystriedajú, a kým deti budú vedieť verš.  

 
 
 
 
 
       Štúdium Biblie 

   Rozdaj Biblie (alebo nechaj deti použiť vlastné) a nech deti prečítajú 
1.Mojžišova 6:15,16. (Prispôsob  nasledovné. Použi miery, ktoré sa používajú 
v časti sveta, kde žiješ.) Opýtaj sa: Viete, koľko je 450 stôp? Koľko je 75? 
450 stôp je asi 12 školských autobuso. 45 stôp je asi ako šírka šiestich 
školských autobusov. Jedna stopa zodpovedá 12 inčom. Väčšina vašich 
nôh je dlhá asi 12 inčov, ale naše kroky sú o niečo dlhšie. Pôjdeme von 
a budeme chodiť po záhrade a ppčítať kroky, ktoré nám ukážu veľkosť 
archy.   

Choďte von.Keď budeš chodiť so žiakmi, napočítajte asi 450 krokov. Toto bude 
predstavovať 450 stôp. Ak je to možné, použi paličky, (ak ste na hline), alebo kriedu (ak 
ste na betóne), a nakreslite čiaru, keď domeriate. Potom namerajte 75 stôp pre šírku. 
Choďte na ďalšie miesto a nakreslite X na mieste približne 54 stôp. Ukáž na strom, alebo 
budovu, ktorá je približne taká vysoká. Postavte sa do prostriedku archy, ktorú ste 
nakreslili, a roztiahnite ruky.  
  
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Porozmýšľajte o čase, keď ste v budove, ktorá 
je asi takáto vysoká. Čo by ste mohli robiť na mieste, ktoré je takto veľké? Ktorých 
ľudí by ste mohli pozvať, keby ste žili v takom veľkom dome? Myslíte si, že Boh chel, 
aby bol koráb taký veľký? Čo myslíte, prečo Noe a jeho rodina stavala takú veľkú 
loď? Naša dnešná hlavná myšlienka nám na to odpovie:   

 
 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE CHCÚ ČINIŤ JEHO VÔĽU.                                                 

Povedzte to spolu so mnou. 
 
  
   

 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- Biblie 
-paličky alebo 
krieda 
 
 

Potrebuješ: 
- tabuľu na  
kriedu alebo 
fixky 
- kriedu alebo 
fixku 
- zvonec alebo 
bubon 
- desať kópií 
náradia (str. 
141) 
- papier 
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    Aplikácia lekcie 

 
 Božia vôľa 
 Povedz: Teraz si zaspievame pieseň. Skutočne uvažujte o slovách, 
ktoré budete spievať. Zaspievajte „Teach Me, Lord“ (Sing for Joy, 
No.110) 
Opýtaj sa: Čo si myslíte, aká je Božia vôľa pre váš život? (Poslúchť 
rodičov, hovoriť druhým o Bohu, byť milí a mať rád, byť nesebecký 
a šľachetný, byť misionárom v ďalekej krajine, atď.) Urobte zoznam 
odpovedí a doprajte si čas, aby ste sa o každej porozprávali. Opýtaj sa: 
Ktoré z nich môžete robiť teraz? Ktoré budete robiť, keď 
vyrastiete?   

Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Uvažovali ste niekedy pred tým nad Božou 
vôľou vo vašom živote? Je to ľahké, alebo ťažké robiť to, čo od vád Boh chce? Prečo? 
Myslíte si, že Boh vám môže pomôcť činiť Jeho vôľu vo vašom živote? (áno) Čo 
myslíte, že by ste radšej robili: čo chce Boh, aby ste robili, alebo čo vy chcete robiť? 
Prečo? Je to vždy ľahké vedieť, čo Boh chce, aby ste robili? Ako sa môžete naučiť, čo 
chce, aby ste robili? (Modliť sa, čítať Bibliu, poslúchať rodičov a učiteľov, atď.) 
Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:  

 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE CHCÚ ČINIŤ JEHO VÔĽU.                                                 
Povedzte to spolu so mnou. 
 

4       
    Zdieľanie sa 
Náradie 
 Vopred priprav na papiere pre každého žiaka  kópie náradia 
(str.141), a vystrihni ich. (Alebo nechaj študentov vystrihnúť ich.)  
Pomôž žiakom nájsť verš na zapamätanie v ich Bibliách. Nech to všetci 
spolu prečítajú. Nechaj žiakov prepísať verš na zapamätanie na náradie. 
Verš na zapamätanie je: „Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo ty si môj 
Boh.“ (Žalm 143:10 )  
  
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď povieš: Porozmýšľajte o niekom, komu by ste chceli 
darovať svoje náradie. Vezmite si svoje náradie domov.  Keď to budete niekomu 
darovať, povedzte mu o Noemovi a jeho rodine, ako činili Božiu vôľu. Pamätajte si, 
tento týždeň sa pokúste hľadať spôsoby, ako vás Boh bude viesť činiť Jeho vôľu pre 
druhých. Pamätajte si . . .  

 ĽUDIA V BOŽEJ RODINE CHCÚ ČINIŤ JEHO VÔĽU.                                                 
Povedzte to spolu so mnou. 
    
Ukončenie 
 Popros Boha, aby pomáhal deťom byť ochotnými činiť Jeho vôľu po celý čas.  

Potrebuješ: 
- Biblie 
šablóny 
náradia (pozri 
str.141) 
- papier 
- nožnice 
- ceruzky  

Potrebuješ: 
- spevník  Sing 
for Joy 
- tabuľu na  
kriedu alebo 
fixky 
- kriedu alebo 
fixku 



                      Materiál pre žiakov 
 

 NOE STAVIA LOĎ 
Zdroje : 
1. Mojžišova 6; PP, str. 90-96 
Veršík na zapamätanie 
„Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh.“ (Žalm 143:10 )  
Hlavná myšlienka 
„Ľudia v Božej rodine chú činiť Jeho vôľu.“ 
 
Keď ťa rodičia poprosia, aby si niečo urobil, robíš to bez toho, aby si sa pýtal prečo? 
Robíš to preto, že ich máš rád? Noeho požiadal Boh, aby postavil obrovskú loď. Mohol 
povedať nie. Čo myslíš, že urobil? 
  
 Noee bol dobrý muž v dobe, keď bolo dobrých ľudí ťažké nájsť.  Zem bola stále mladá. 
Iba desať generácií sa vystriedalo od stvorenia zeme.  Ale ľudia sa stali tak hriešni, že sa 
Boh rozhodol, že začne od začiatku. Na zemi žila iba jedna sprvodlivá rodina. Skrze túto 
rodinu chcel Boh zachrániť ľudstvo a všetky stvorenia, ktoré boli stvorené. Táto rodina 
zahŕňala Noeho, jeho ženu, a jeho troch synov. 
Boh povedal Noemu svoj plán, ako zničí zempotopou. Tiež povedal Noemu, že má 
postaviť loď. Loď mala niesť Noeho, jeho rodinu, a každý druh zvierat do bezpečia počas 
potopy.Loď, ktorú mal Noe postaviť, nebol obyčajná loď. Bola obrovská! Bola široká ako 
jedena pol fotbalového štadiónu! Bola vyššia, ako štvorposchodová budova! Boh dal 
Noemu inštrukcie, ktorými sa mal veľmi pozorne riadiť, a Noe sa pustil do práce.  Stavba 
tak obrovskej lode bola úžasná práca! Musel sa z nej veľmi skoro stať rodinný biznis. 
V skutočnosti o založení podniku v Noeho rodine už chvíľu premýšľali. Noeho prastarý 
otec,  Enoch, bol spravodlivý muž. Boh ho vzal do neba, aby nemusel zomrieť. Boh 
povedal Enochovi o svojom pláne zničiť zem potopou.  
Enoch odovzdal rodine posolstvo dobroty. Taktiež svojho syna Matuzalema varoval 
o príchode potopy. Matuzalem ho odovzdal svojmu vnukovi Noemu. A potom Noe mal 
troch vlastných synov – Sema, Cháma, Jáfeta. Tak jedna spravodlivá rodina a niekoľko 
dobrých ľudí boli zanechaní na zemi. A pomáhali mu stavať veľkú loď. Táto loď mala 
zachrániť ľudstvo a rôzne zvieratá, ktoré Boh stvoril. Aká úžasná zodpovednosť! Noe 
a jeho synovia, jeho strýko a starý otec boli všetci ľudia. V priebehu 120 rokov spoločnej 
práce došlo k nejakým hádkam. Ale mali dôležitý cieľ. Mali dokončiť obrovský projekt. 
Museli spolu pracovať, a riadiť sa Božím plánom. Museli svoje rozdielne názory odložiť 
a podriadiť sa Božej vôli. Skúr, než bola loď hotová, Boh vzal Enoch do neba. A Noeho 
ostatní príbuzní zomreli. Iba Noe a jeho rodina bola zanechaná. Vás Boh nikdy nepožiada, 
aby ste stavali obrovskú loď. Nikdy vás nepožiada, aby ste pomáhali zachrániť ľudstvo 
pred potopou. Boh stále chce, aby Jeho ľudia robili to, o čo ich požiada. Stále chce, aby 
jeho ľudia pracovali spolu a naplnili Jeho zámery. Môže vás požiadať, aby ste robili inú 
prácu, ktorá vyžaduje spoluprácu. Budete potrebovať tak spolupracovať, ako bolo potrebné 
pri stavbe lode. Činiť Božiu vôľu je stále časťou Božieho plánu. Vychádzať s druhými je 
tiež súčasťou Božieho plánu. Pre Noeho stavebnú firmu bolo dôležité počúvať Boha 
a pracovať pre Boha. A je to dôležité aj dnes pre nás.     
 
 
 
 
       
       
 
 



 
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Ak je to možné, nájdi si vonku tiché 

miesto na sedenie a prečítajte si spolu 
s rodinou Biblický príbeh z tejto lekcie.  

• Porozprávajte sa o verši na zapamätanie 
a nauč ho svoju rodinu. Opýtaj sa: Ako 
dokážeme v našej rodine rozpoznať 
Božiu vôľu?  

Nedeľa 
• Prečítaj a porozprávaj sa pri rodinnej 

pobožnosti so svojou rodinou o 1.Moj. 
6:1-8. Opíš ľudí, ktorí žili pred potopou. 
Čo si Boh myslel, keď videl, akí slabí sa 
stávali ľudia?  Čo si Boh myslel 
o Nóachovi? 

• Daruj dnes niekomu náradie, ktoré si 
vyrobil v sobotnej škole. Povedz mu 
o Nóachovej lodi. (Ak si nevyrobil 
náradie, nakresli obrázok s náradím 
a napíš naň verš na zapamätanie.)       

Pondelok 
• Počas rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o 1.Moj. 6:9-22. Aký 
človek bol Noe? Ako sa volali jeho 
synovia? Z akého dreva bola vyrobená 
archa? Kde boli dvere?  

• Popros niekoho dospelého, aby ti 
porozprával o tom, ako ho Boh požiadal 
niečo urobiť a nerozumel tomu. Alebo 
o tom, ako sa cítil silno vedený Bohom 
k tomu, aby urobil niečo, čo Boh od neho 
chcel.    

Utorok 
• Vymenuj niektoré úlohy, ktoré mal Noe 

a jeho synovia urobiť, keď stavali koráb. 
Zisti, ako sa sprasúva drevo v súčasnosti. 
Ako to robil Noe a jeho synovia?   

• Pokús sa sledovať, akým spôsobom ťa 
Boh vedie k tomu, aby si urobil to, čo od 
teba chce v tomto týždni. Urob si zoznam 
(ako napríklad pomôcť mamičke umyť 
riady;  upratať si izbu bez toho, aby si bol 
o to požiadaný; pomôcť novému žiakovi 
v škole). Ktoré z nich urobíš dnes?     

Streda 
• Koráb mal tri podlažia – prvé poschodie, 

druhé poschodie a tretie poschodie (1. 
Moj. 6:16). Čo myslíš, ako sa dostávala 
Noeho rodina zo spodného poschodia na  
tretie? Nakresli obrázok, ako vyzeral  
vnútrajšok korábu.  

•  

 
 
 
 
• Zahraj alebo opíš rôzne reakcie ľudí na 

Noeho prosbu o pomoc.  
Štvrtok 
• Počas pobožnosti si dnes spolu 

zaspievajte „I Want to Be“ (Sing for Joy, 
No124),alebo „Teach Me, Lord“ (Sing 
for Joy, No.110) 

• Popros svoju rodinu, aby ti pomohli 
postaviť koráb. Použi noviny, drevené 
paličky, modelovaciu hmotu a krabicu – 
veci, ktoré nájdeš doma.  

Piatok 
• S niekým v tvojej rodine zahraj scénku 

o stavbe korábu. Ostatní nech hádajú, čo 
robíte. 

• Opýtaj sa: Čo si myslíte, aká je Božia 
vôľa v našej rodine?  

• Poproste Boha, aby vám pomohol byť 
každý deň ochotnými robiť to, čo od vás 
žiada.  
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