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Veršík na zapamätanie 
„Títo všetci sa 
jednomyseľne 

a vytrvalo modlili.“ 
Skutky 1:14 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že modlitba nás 

pripravuje ku 
kresťanskej službe. 

Cítiť túžbu modliť sa s 
ostatnými. 

Reagovať modlitbou, 
aby im Svätý Duch 

ukázal ako majú slúžiť. 
 

           Hlavná 
myšlienka 

„Modlitba nás 
pripravuje do služby.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOJENÍ V SLUŽBE 
 
Téma na tento mesiac 
 Boh nám dáva schopnosti do služby. 
 
Biblická lekcia v skratke  

Po Ježišovom nanebovstúpení kráčajú učeníci späť do 
Jeruzalema. Idú do hornej dvorany, kde zostávajú spolu. Ľudia 
žasnú, keď ich vidia. Namiesto toho, aby boli nešťastní, sú plní 
radosti. Taktiež aj ostatní veriaci, ženy, ktoré nasledovali Ježiša, 
Mária (Ježišova matka) a jeho bratia sa k ním pripájajú, aby sa spolu 
modlili a oslavovali Boha. Spoločné modlitby prinášajú medzi nich 
ducha jednoty a pripravujú ich k tomu, aby mohli dostať Svätého 
Ducha.   
 
Tento príbeh je o službe. 

Učeníci spoločne s ostatnými veriacimi sa zhromaždili 
v miestnosti, aby čakali na príchod Svätého Ducha. Trávili spoločne 
čas na modlitbách. Výsledkom bola jednota, ktorá ich pripravila na 
príchod Svätého Ducha a tiež aj do služby.  Spoločné modlitby nás 
aj dnes pripravujú do služby a prinášajú jednotu medzi veriacich.  
 
Obohatenie učiteľa 

„Prísľub istoty je krajne spoľahlivý a verný je Ten, ktorý ho 
dal. Aj keď nedostaneme práve to, o čo sme prosili, aj keď sa prosba 
nesplní okamžite, máme ďalej veriť, že Pán naše prosby nielen 
počuje, ale ich aj splní. My ľudia sme tak blúdiaci a krátkozrakí, že 
niekedy prosíme o tom čo by nám nebolo na požehnanie. Náš 
nebeský Otec láskavo vypočúva naše prosby a dáva nám tom čo 
bude pre nás najlepšie – to, po čom by sme aj sami túžili, keby sme 
duchovne osvieteným zrakom mohli všetko vidieť tak, ako vo 
skutočnosti je. Keď sa zdá, že naše modlitby nie sú vypočuté, máme 
sa vierou primknúť k zasľúbeniu, pretože čas vypočutia určite príde 
a my dostaneme požehnanie, ktoré najviac potrebujeme. Dožadovať 
sa však, aby sme dostali práve tom po čom túžime, je trúfalosť. Boh 
je príliš múdry, než aby sa mýlil, príliš dobrý, než aby čokoľvek 
dobré odoprel tým, čo chodia v úprimnosti. Nebojte sa teda 
dôverovať Bohu, aj keď okamžité vypočutie vašich modlitieb nie je 
zjavné. Spoľahnite sa na jeho isté zasľúbenie: „Proste a dostanete“ 
(Cesta ku Kristovi str. 96 – orig. ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



            SLUŽBA 
 

 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. Kombinovaná sila Tri, alebo štyri druhy špagátov, 
alebo lán, kamene, alebo ťažké 
knihy 

   B. Bezcenný poklad škatuľa  
 

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

žiadne 
 
Detská misia 
Škatuľa popísaná výrokmi/ 
polepená obrázkami ľudí, ktorí 
slúžia iným  
Tvar modliacich sa rúk  
 košík, ceruzky zabalená ako 
darček, obrázky/predmety 
z prírody, (pre každé dieťa 
jeden) 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu žiadne  
   Veršík na zapamätanie žiadne 
   Štúdium Biblie Biblie, papier, ceruzky 

  
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Sedenie na kolenách 

 
žiadne 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Modlitba kvitne 
 
 
 
Spoločné stavanie 
 
 

Čerstvé, alebo umelé kvetiny 
pre každé dieťa, čistá papierová 
kartička, (10 x 15 cm), ceruzky, 
fixky  
Obrázok zboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Modlitby a chvály môžu byť zaradené do programu kedykoľvek. 
 
 
 
 
 
 



VYUČOVANIE LEKCIE 
 

Privítanie 
Privítaj deti už vo dverách. Spýtaj 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 minulotýždňovej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné 
aktivity podľa vlastnej voľby. 
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    Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  

A. Kombinovaná sila 
Vytvorte tri, alebo štyri skupiny. Každej skupine daj kus špagáta, alebo lana a povedz 
im, aby rozdelili kusy špagáta na čo najviac vlákien. Keď rozdelia špagát, alebo lano 
na vlákna, daj im ťažkú knihu, alebo kameň a spýtaj sa: Dokážete zodvihnúť knihu, 
alebo kameň s tenkým pramienkom zo špagáta, alebo lana? Poskytni im priestor 
k tomu, aby si to vyskúšali.  
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Koľko pramienkov bolo vo vašom lane? (Odpovede budú rozličné.) Aké 
náročné bolo zodvihnúť knihu/kameň s oddelenými vláknami? Prečo? Prečo je 
ľahšie používať lano, ktoré má jednotlivé pramienky spletené dokopy do jedného 
lana? (Lano je silnejšie.) Keď Ježiš odišiel do neba, učeníci boli ako oddelené 
vlákna lana. Počas toho ako očakávali od Ježiša zoslanie Svätého Ducha, spoločne 
sa modlili. Modlitba im pomáhala v tom, aby sa spojili a spravila ich silnejšími. 
Modlitba aj nám dnes pomáva v tom, aby sme sa spojili a pripravili sa na to, čo 
Ježiš chce, aby sme robili. To ma vedie k tomu, aby som uvažoval nad dnešnou 
myšlienkou:    

  MODLITBA  NÁS PRIPRAVUJE DO SLUŽBY.  
               Povedzte to spolu so mnou. 

                              
B. Bezcenný poklad 
Povedz: V tejto škatuli mám bezcenný poklad. Polož škatuľu do stredu miestnosti. 
Vyber jedno dieťa, ktoré sa postaví ku škatuli. Ty si strážca pokladu. Všetci sa 
pokúsia o to, aby ti poklad ukradli. Povedz ostatným  deťom, aby sa pokúsili 
poklad strážcovi ukradnúť. Keď sa podarí poklad ukradnúť, zosilni stráže. Postupne 
zväčšuj počet strážcov, pokiaľ nebude možné poklad ukradnúť.  

 
Zhrnutie 
Vytvor časový priestor na otázky a spýtaj sa prvého strážcu pokladu: Ako si sa cítil, 
keď si musel strážiť poklad sám? (opustený, nemal som šancu, porazený) Ako si sa 
cítil neskôr, keď si bol súčasťou veľkej skupiny strážcov pokladu? (bezpečne, nádej 
na úspech.) Keď Ježiš zomrel na kríži, jeho učeníci sa cítili opustení a porazení. Po 
tom, čo Ježiš odišiel do neba, trávili čas spoločne na modlitbách. V tom čase sa stali 
blízkymi priateľmi a narastala v nich silná túžba slúžiť Ježišovi. Boli pripravení na 
príchod Svätého Ducha. Spoločné modlitby nás spájajú a prinášajú Svätého Ducha 
do našich životov. Opäť ma to vedie k tomu, aby som uvažoval nad dnešnou 
myšlienkou. 

 MODLITBA NÁS PRIPRAVUJE DO SLUŽBY. 
 
  Povedzte spolu so mnou 

Potrebuješ:  
- tri, alebo 
štyri druhy 
špagátov, 
alebo lán      
- kamene, 
alebo ťažké 
knihy 

Potrebuješ:  
škatuľu 



       
 
 
 

 * 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. 
 
 
Misia 
Použi príbeh z detskej misie. Zdôrazni myšlienku toho, ako nám modlitba a štúdium Biblie pomáha 
v príprave k službe.  
 
Zbierka 
Povedz: Je množstvo rôznych spôsobov ako môžeme slúžiť Boju. Niektorí 
ľudia slúžia Bohu ako misionári a opúšťajú svoje domovy preto, aby iným 
ľuďom porozprávali dobrú správu o Ježišovi. Keď dávame svoje dary, 
slúžime Bohu a podporujeme tých, ktorí mu slúžia.  
 
 
Modlitba 
Každému dieťaťu daj vystrihnutý pár modliacich sa rúk a ceruzku. 
Povedz: Modlitba je jeden zo spôsobov, ako sa môžeme pripraviť 
k službe. Nakresli, alebo napíš na ruky to, za čo by si sa chcel Bohu 
poďakovať, potom ich vlož do košíka. Modlite sa za to, čo deti napísali 
a proste Boha, aby prijal chvály a poďakovania vyjadrené na rukách.         
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- vystrihnutý tvar 
modliacich sa rúk  
- košík 
- ceruzky 

Potrebuješ:  
- Škatuľu 
popísanú 
výrokmi/ 
polepenú 
obrázkami ľudí, 
ktorí slúžia iným 
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Biblický príbeh 
Preberanie príbehu 
Postava: Peter  

Scéna: Zavolaj deti, aby si  v triede posadali. Popros muža, ktorý sa prezlečie za Petra, 
aby porozprával príbeh. Povedz deťom, aby počas príbehu robili nasledovné:  

 
Keď počujú:                         Robia: 
Učeníci/my                     Zdvihnú palce 
Ježiš                                Ukážu smerom hore 
Svätý Duch                     Vyfúknu vzduch z úst 
 
 

Prečítaj,  alebo porozprávaj príbeh. 
Som Peter, jeden z Ježišových dvanástich učeníkov. Vybral si ma spolu s ďalšími 

jedenástimi učeníkmi. Boli sme  s Ježišom od začiatku jeho služby, po tom, čo ho Ján 
pokrstil v rieke Jordán až dovtedy, kým zomrel na kríži.  

Každý deň sme počúvali Jeho nádherné príbehy. Boli sme s ním v chráme 
a počúvali sme, ako vysvetľoval písma lepšie ako kňazi. Najlepšie zo všetkého bolo, keď 
Ježiš uzdravoval chorých ľudí. Boli celé mestá a dediny, v ktorých nezostal ani jeden 
chorý človek po tom, čo tam prišiel Ježiš. Len si to predstavte! Ani jeden chorý človek 
v celom meste! 

Ježiš sa nám snažil vysvetliť čo sa stane, že zomrie a potom opäť vstane. Tak 
veľmi sa hanbím. My sme ho vôbec nepočúvali, ani sme ho nechceli pochopiť. Mysleli 
sme si, že Ježiš sa stane kráľom tu a teraz a boli sme natoľko zaneprázdnení hádkami 
medzi sebou o tom, kto z nás je najdôležitejší. Jakub a Ján si dokonca priviedli svoju 
matku, aby sa spýtala, či budú môcť sedieť po Ježišovej ľavici a pravici v jeho 
kráľovstve. Táto otázka nás ostatných skutočne nahnevala. Boli sme tak slepí!  

Po vzkriesení, Ježiš strávil s učeníkmi a ďalšími nasledovníkmi 40 dní. Trpezlivo 
nám vysvetľoval proroctvá a rozprával nám o Božom kráľovstve. Začali sme chápať, že 
Ježiš nechce bojovať s Rimanmi a nechce založiť kráľovstvo na tomto svete. Boli to 
nádherné dni.  

Čoskoro sme pochopili, že Ježiš musí ísť späť do neba. Sľúbil nám však, že nás 
nenechá samých. Pošle Svätého Ducha, aby bol s nami. Predtým, ako Ježiš odišiel do 
neba, dal nám veľmi jasné inštrukcie. Mali sme zostať v Jeruzaleme a čakať na Svätého 
Ducha.  

Tentoraz sme ho počúvali a poslúchli ho. Stretávali sme sa spolu s ostatným 
veriacimi každý deň. V hornej dvorane sme sa rozprávali o veciach, o ktorých sme sa 
predtým dozvedeli  a trávili sme čas na spoločných modlitbách. Počas toho, ako sme sa 
modlili, sme si spomenuli na  to, čo zlé  sme v minulosti spravili a povedali. Boli to veci, 
ktoré neboli veľmi pekné.  Uvažovali sme nad tým, ako sme sa správali jeden k druhému, 
nad tým ako sme zraňovali rôznych ľudí svojim správaním. Najdôležitejšie zo všetkého 
však bolo, že sme prosili Boha, aby nám odpustil všetky zlé veci, ktoré sme spravili.  

Počas tých dní keď sme čakali na Svätého Ducha, stalo sa niečo nádherné. Všetky 
staré hádky sa zrazu zdali absolútne nedôležité. Spájalo nás chcenie slúžiť Bohu, chceli 
sme šíriť dobrú správu o tom, že Ježiš prišiel na tento svet, že zomrel a tým nás zachránil, 
že bol vzkriesený a odišiel späť do neba. Najlepšie zo všetkého je to, že pre nás pripravuje 
domov a  príde späť pre nás. Príde si nás zobrať, aby sme s Ním mohli žiť.  
Modlitba nám pomohla v tom, aby sme sa zomkli a aby sme mali jeden cieľ – slúžiť 
Bohu. Modlitba nám pomohla v tom, aby sme sa pripravili na Svätého Ducha. Modlitba 



vám pomôže v tom, aby ste prežívali užšie vzťahy v rodine a tiež aj so svojimi kamarátmi. 
Modlitba vám pomôže, aby ste sa pripravili k službe pre Ježiša.  
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Prečo sa učeníci spolu hádali?  (mysleli si, že Ježiš sa stane pozemským 
kráľom. Chceli získať pre seba najlepšie postavenie a pozície.) Čo povedal Ježiš 
učeníkom, aby robili po tom, čo odíde do neba?  (mali čakať na Svätého Ducha) Čo 
zmenilo učeníkov, aby sa stali skupinou, ktorá má rovnaký cieľ?  (Modlitba. Modlitba 
nám aj dnes pomáha v tom, aby sme sa pripravili k službe.)  Povedzme dnešnú hlavnú 
myšlienku: 
 

 MODLITBA NÁS PRIPRAVUJE DO SLUŽBY.  
  

Verš na zapamätanie 
Použite nižšie popísané pohyby k tomu, aby ste sa naučili dnešný verš na zapamätanie. Opakujte verš, 
pokiaľ sa ho deti naučia.  
Títo všetci   Ukáž na ostatných v skupine 
jednomyseľne  Chyť sa za ruky s kamarátmi, ktorí stoja vedľa teba  
a vytrvalo    Toč ruky jednu okolo druhej 
modlili  Zložte si ruky k modlitbe.  
 
Skutky 1,14  Dlane spolu, potom ich otvor. 
 

Štúdium Biblie 
Povedz: Keď učeníci čakali na Svätého Ducha, spoločne sa modlili. Počas 
toho, ako sa modlili, spoločne prišli k jedinému cieľu – slúžiť Bohu 
a povedať iným o Ježišovi. Pozrime sa na neobyčajnú modlitbu, ktorú Ježiš 
naučil svojich učeníkov, aby sa tak modlili.  
Prečítajte si spolu Matúš 6: 9 – 13. Vytvor dvojice a povedz im, aby prepísali 
modlitbu vlastnými slovami. Vytvorte malé skupiny. Daj do dvojíc tých ktorí 
vedia čítať/písať s tými, čo ešte nevedia čítať/písať. Popros dospelých, aby 
deťom pomáhali, ak je to potrebné.   
 
Zhrnutie 
Popros deti, aby prečítali to, čo napísali.  
Poskytni deťom priestor po tom, čo sa spýtaš: Čo je zvláštne na tejto modlitbe, čo nás privádza 
bližšie k sebe a pripravuje nás k službe pre Boha? (Prosíme Boha, aby založil svoje kráľovstvo.  
Modlíme sa, aby sa stala Božia vôľa a nie naša.) Čo to znamená konať  Božiu vôľu? (Znamená to, že 
odpustíme iným, nebudeme zraňovať iných a budeme robiť to, čo je správne.) Aký je výsledok 
konania Božej vôle? (Sme pripravení slúžiť Bohu.) Povedzme spolu dnešnú hlavnú myšlienku:  

 
  MODLITBA NÁS PRIPRAVUJE DO SLUŽBY.  

  
 

 
 
 
 

Potrebuješ:  
- Biblie 
- papier 
- ceruzky
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     Aplikácia lekcie 
Sedenie na kolenách v kruhu 
Povedz deťom, aby sa postavili do kruhu tesne jeden za druhého. Svoju ľavú ruku nech položia na 
plece človeka, ktorý stojí pred nimi. Povedz: Budem počítať do troch, každý si zohne kolená 
a sadne si ako keď akoby na stoličku. Sedenie v kruhu funguje, ak si každý sadne na kolena človeka, 
ktorý stojí za nim. Keď napočítam do troch, všetci by sa mali postaviť. Vyskúšajme to ešte raz. 
V druhom kole sa s niekým dohodni, aby zostal stáť.  

 
 

Zhrnutie 
Spýtaj sa: V čom sa podobá sedenie v kruhu modlitbe? (Keď sa modlíme všetci a konáme Božiu 
vôľu, môžeme dosiahnuť spoločne omnoho viac.)  Čo sa stane, keď nie sme spojení, keď sa snažíme 
robiť veci každý sám? (zmätok, hádky, žiaden spoločný cieľ,  omnoho zložitejšie sa dokončuje 
práca, atď.) 
Modlitba nám pomáha v tom, aby sme sa pripravili k službe pre Boha a k službe iným. 
Zaspievajme spolu pieseň.  
Povedzme spolu hlavnú myšlienku:  
 

  MODLITBA NÁS PRIPRAVUJE DO SLUŽBY.  
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    Zdieľanie sa 
 
 
 
 
A. Modlitba kvitne 
Dopredu napíš nasledujúci citát, ktorý dokážu všetci  vidieť: 
„Modlitba je kľúčom v ruke viery na otvorenie nebeskej zásobárne, bezmedzného zdroja 
Všemohúceho“ (Cesta ku Kristovi, str. 94,95 – orig.)  
Tiež napíš: „Modlite sa bez prestania“ (1 Tesalonicanom 5,17) 
Povedz deťom, aby si prepísali citát z Cesty ku Kristovi na jednu stranu kartičky a biblický verš 
na druhú stranu. Dospelí pomáhajú podľa potreby.  
Povedz: Kartičku pripevníme ku kvetu a darujeme  ho niekomu, komu povieme o dôležitosti  
modlitby a povzbudíme toho človeka k tomu, aby sa modlieval. Rozdeľ deti do dvojíc a povedz 
im, aby si vyskúšali, čo povedia pri odovzdávaní svojho kvetu.  
    
Zhrnutie 
Daj deťom priestor, aby sa vyjadrili: Prečo sa máme modliť? (Pomáha nám prísť bližšie k Bohu, 
pochopiť Jeho vôľu a pripravuje nás k službe pre Neho.)  Čo sa deje, keď sa spolu modlíme? 
(prichádzame bližšie jeden k druhému a učíme sa spoločne slúžiť Bohu.) Ak chceš slúžiť Bohu, čo 
budeš robiť?  (Modliť sa so svojou rodinou, s tými, čo chcú tiež slúžiť Bohu.)   
Povedzme  spolu dnešnú hlavnú myšlienku: 
 

  MODLITBA NÁS PRIPRAVUJE DO SLUŽBY.  
B. Spoločné stavanie 
Dopredu rozstrihaj obrázok zboru tak, aby každé dieťa malo jeden kúsok. (Vo veľkých triedach, 
použite viac obrázkov.) Daj každému dieťaťu jeden kúsok a spýtaj sa: Aké sú tvoje dary – talenty? 
Čo môžeš robiť vo zbore, aby si mu slúžil? Prišiel každý na niečo? Ak si niekto nie je istý, pomôž 
mu porozmýšľať nad niečím, čo vie robiť. Zavolaj deti, aby prišli a položili svoj kúsok zo skladačky na 
svoje miesto a aby povedali, čo dokážu robiť.  
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Čo by sa stalo, keby sa niekto rozhodol, že svoj kúsok zo skladačky nevloží na svoje 
miesto? (Obrázok by bol nekompletný.)  Čo sa deje, keď nepoužívame naše dary a schopnosti? 
(Zbor trpí, je nekompletný.)  Keď sa členovia zboru budú spoločne modliť, Boh nás bude všetkých 
viesť správnym smerom. Povedzme dnešnú hlavnú myšlienku: 
 

  MODLITBA NÁS PRIPRAVUJE DO SLUŽBY.  
Ukončenie 
Povedz: Keď sa učeníci a ostatní veriaci modlili spolu, cirkev bola zjednotená.  Zaspievajme si. 
Postavte sa s deťmi do kruhu a poproste Boha, aby všetkých požehnal a aby dal každému jasnú víziu, 
čo od nich očakáva, aby robili v službe pre Neho.  
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- čerstvé, alebo 
umelé kvety pre 
každé dieťa 
- čistú kartičku, 
rozmer 10 x 15 cm 
- ceruzky, fixky 
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