
Lekcia 4 
 

 
 

Zdroje : 
Skutky 2,42-47; 

Skutky apoštolov, 
str. 70-71 

 
Veršík na zapamätanie 

„Ochotne slúžte ako 
Pánovi, a nie ako 

ľuďom.“ 
Efežanom 6,7 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že Božie dary 
sú používané k tomu, 

aby slúžili iným. 
Cítiť  chuť pomáhať 
ľuďom a slúžiť im  

rôznymi spôsobmi. 
Reagovať tým, že sa 

budú chcieť zapojiť do 
služby lásky každý deň. 

 
Hlavná myšlienka 

„Boh nám  dáva dary, 
aby sme pomáhali iným 

ľuďom.“                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VŠETCI ZA JEDNÉHO; 
JEDEN ZA VŠETKÝCH  
 
Téma na tento mesiac 
 Boh nám dáva dary k tomu, aby sme slúžili.  
 
Biblická lekcia v skratke  

Po skončení sviatku Turíc, učeníci ďalej učia ľudí. Keď sa 
noví veriaci pripoja k učeníkom, spolu jedia, modlia sa spolu  
a majú všetky veci spoločné.  Mnohí predávajú svoje majetky, aby 
pomohli tým, ktorí sú v núdzi.  Zázraky a divy sa dejú 
prostredníctvom apoštolov a cirkev sa neustále rozrastá o nových 
veriacich, ktorí sa k ním pripájajú každý deň.  

 
 
Táto lekcia je o službe. 

Jeden z darov, ktoré nám Boh dáva, aby sme slúžili iným 
ľuďom, je schopnosť vidieť ľudí v núdzi a v rovnakom čase vidieť 
zdroje, ktoré sú schopné naplniť tých, ktorí sú v núdzi. Táto 
schopnosť svedčí o Božej dobrote priťahuje ľudí do Božieho 
kráľovstve.  
 
Obohatenie učiteľa 

„Táto štedrosť veriacich bola dôsledkom vyliatia Ducha 
Svätého. Tí, čo prijali evanjelium, boli „jedno srdce, jedna duša“ 
(Skutky 4:32). Mali na zreteli jeden spoločný záujem: Úspešne 
splniť určené poslanie; lakomstvo v ich živote nemalo miesto. Ich 
láska k spolu veriacim a  k dielu, ktorému sa odovzdávali, prevýšila 
ich záujem o peniaze a majetok. Z ich skutkov bolo zrejmé, že si 
svojich spolu blížnych cenia viac, než pozemské bohatstvo.  

Tak to bude vždy, keď Duch Svätý ovládne život. Ľudia, 
ktorí majú srdce plné Kristovej lásky, budú nasledovať príklad toho, 
ktorý pre nás schudobnel, aby sme my mohli jeho chudobou 
zbohatnúť. Všetky dary, ktoré z Božej ruky prijímajú – peniaze, čas 
a vplyv – budú pokladať len za prostriedok zvestovania evanjelia. 
Tak to bolo v ranej obci veriacich, a keby sa v dnešnej cirkvi 
ukázalo, že sa jej členovia pod vplyvom moci Ducha odvracajú od 
svetských záujmov a sú ochotní priniesť obete, len aby ich spolu 
blížni mohli počuť evanjelium, potom by zvestované pravdy na 
poslucháčov mocne zapôsobili.“ (Skutky apoštolov ) 

 
 
Výzdoba miestnosti 
Pozri lekcia 1 

 
 
 
 
 



                                                                            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. Navrhni zbor Kocky zo stavebnice alebo 
papier a ceruzky  

   B. Použi  svoje schopnosti Jednoduché modely, papier, 
nožnice 

     
* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 

Spevník 
Misia 
Zbierka 
 
Modlitba 

Žiadne 
 
Misijné príbehy pre deti 
Škatuľa popísaná výrokmi/ 
polepená obrázkami ľudí, ktorí 
slúžia iným  
Darčeková škatuľa, papier 
ceruzky  
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu kostýmy  z biblických čias, stôl, 
stoličky, peniaze na hranie 

   Veršík na zapamätanie žiadne 
 

   Štúdium Biblie Biblie, školská tabuľa/biela 
tabuľa, krieda, fixky 
 

3 Aplikácia lekcie do 15 min. Zbor  tvoríte vy Zrkadlo, papierovú tašku,  
     
4 Zdieľanie sa  do 15 min A. Boh ŤA potrebuje 

B. Pomoc iným  
Papier, fixky, školská 
tabuľa/biela tabuľa, kriedy/ 
fixky  
 

*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. 
 

1  
    Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  

A. Navrhni zbor 
Povedz: Dnes  navrhneme a postavíme ideálny zbor. Rozdaj kocky zo stavebnice 
alebo papier a ceruzky. Poskytni deťom dostatočne dlhý čas k tomu, aby postavili 
alebo nakreslili návrh zboru.  

Zhrnutie 
Opýtaj sa: Čo považujete za najdôležitejšiu vec,  aby mohol zbor existovať? Povedz deťom, aby 
povedali, čo oni považujú za dôležité. Viete si predstaviť zbor bez týchto vecí? Bez čoho by zbor 
nemohol existovať? (ľudia) Členovia Božej rodiny by si mali navzájom pomáhať. Minulý týždeň 
sme sa dozvedeli, že skoro po tom, ako Ježiš odišiel späť do neba, 3000 ľudí sa pripojilo k rannej 
kresťanskej cirkvi. Dnes sa dozvieme ako si navzájom pomáhali.  Dnešná hlavná myšlienka je:   
  

 BOH NÁM DÁVA DARY,  ABY SME POMÁHALI INÝM 
ĽUĎOM.   

    Povedzte  spolu so mnou. 
 
   B. Použi svoj dar 
Povedz deťom, aby použili, vystrihli a zlepili  modely z obyčajného papiera alebo z kartónu. Vytvor 
skupiny po troch deťoch. Jednému dieťaťu daj model, druhému lepidlo a tretiemu nožnice.  
Povedz: Dnes budeme robiť tieto modely. Ktorá skupina vytvorí model najrýchlejšie? Niektoré 
deti v skupine možno povedia, že nemajú model.  Iné prídu s nápadom, aby si navzájom pomáhali. 
Pochvál deťom ich modely keď ich dokončia.  
        
Zhrnutie 
 Spýtaj sa: Aký ste mali problém, keď som vám povedal, aby ste vytvorili model? (Nikto z vás 
nemal  potrebný materiál.) Aké bolo riešenie? (Pomáhali sme si navzájom.) Boh chce, aby sme si 
pomáhali. Dáva nám rozličné dary, aby sme si navzájom pomáhali. Dnešná myšlienka je:  
    

 BOH NÁM DÁVA DARY,  ABY SME POMÁHALI INÝM 
ĽUĎOM.   

    
 
 
 
 
 
 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. 
 
 
Misia 
Použi príbeh z detskej misie. Zdôrazni myšlienku toho, ako nám modlitba a štúdium Biblie pomáha 
v príprave k službe.  
 
Zbierka 
Povedz: Ľudia na svete oslavujú Boha na rôznych miestach. Niektorí sa  
stretávajú  aj vtedy keď je vonku veľmi teplo, alebo vonku leje. Niektorí 
sa stretávajú v nádherných budovách, zatiaľ čo iní si musia  
miesto na oslavu Boha požičať, alebo prenajať. Niekedy sú naše dary  
použité k tomu, aby sa stavali zbory na celom svete.  
 
 
 
 
 
 
Modlitba 
Povedz: Boh nám dáva dary, aby sme pomáhali iným ľuďom. Napíš, alebo 
nakresli niečo, čo bude predstavovať aspoň jeden dar, ktorý ti dal Boh 
a niekoho, komu by si rád pomohol. Keď to skončíš, vlož svoj papier do 
darčekovej škatule.  Postavte sa do kruhu okolo škatule, proste Boha, aby 
požehnal dary všetkých detí a pomohol im nájsť možnosti, ako môžu 
pomáhať iným ľuďom.  
 

Potrebuješ:  
- darčekovú škatuľu 
- papier 
- farebné ceruzky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- Škatuľu 
popísanú 
výrokmi/ 
polepenú 
obrázkami ľudí, 
ktorí slúžia iným 



2   
Biblický príbeh 

 Preberanie príbehu 
Postavy: Vytvor dve skupiny.  
Prvá skupina: ľudia sú bohatí a chcú predať svoj majetok 
Druhá skupina: ľudia sú chudobní veriaci/návštevníci v Jeruzaleme, ktorí sa stali 
kresťanmi.  
Človek, ktorý chce kúpiť majetok. (Bohatí pozývajú chudobných veriacich, aby 
prišli a spoločne jedli a podelia sa o svoje peniaze.)  
 

Čítaj alebo porozprávaj  príbeh. 
Všetci učeníci prežívali obrovskú radosť premýšľali na všetkým. Len si to predstavte: 3000 nových 
veriacich sa pripojilo k cirkvi za jeden jediný deň! 
Veľa nových veriacich boli v Jeruzaleme na návšteve. (Druhá skupina sa obzerá dookola, akoby 
obdivovala nové miesto.) Pricestovali zo vzdialených miest, aby v Jeruzaleme oslavovali sviatok Turíc 
a plánovali sa vrátiť domov hneď ako sa sviatok skončí. Teraz sa však domov neponáhľali. Chceli ešte 
chvíľu zostať a dozvedieť sa viac  o Ježišovi od učeníkov. Skutočne túžili po tom, aby sa dozvedeli 
viac o Ježišovi.  
Veriaci v Jeruzaleme pozývali nových veriacich do svojich domov. (Prvá skupina pozýva druhú 
skupinu, aby sa k ním pripojila. „Jedia spolu“ a kľačia počas modlitby.) Jedli spolu a modlili sa 
spoločne. Oslavovali spolu Pána. Niektorí veriaci boli bohatí, iní boli veľmi chudobní. Iní boli 
vydedení svojimi rodinami, pretože sa stali kresťanmi a nemali vôbec nič. (Hrajte ako predávate 
majetok a dostávate za to mešec s peniazmi. Dajte nejaké peniaze na hranie iným.) Niektorí 
z bohatších veriacich predali svoje majetky a použili peniaze k tomu, aby naplnili potreby iných. 
Všetci sa delili o to, čo mali. Veci tohto sveta už jednoducho neboli tak dôležité pre nich ako to bolo 
pred niekoľkými dňami. Uverili, že Ježiš bol vzkriesený a vstal z hrobu. Uverili, že opäť príde a vezme 
ich so sebou, aby žili s nim žili v nebi. Boli naplnení nádejou a láskou.  
Duch Svätý naplnil veriacich a oni sa chceli podeliť o túto lásku a nádej so všetkými. Svätý Duch 
prostredníctvom veriacich konal mnoho zázrakov.  
V tom čase v Jeruzaleme neexistovali žiadne noviny, žiaden rozhlas ani televízia. Táto skutočnosť 
však nemohla udržať rannú cirkev aby šírila dobrú správu všetkým. Všetci nad tým žasli. Všetci o tom 
rozprávali. (Deti si navzájom  šepkajú.)  
„Počuli ste o tom, čo sa stalo dnes ráno pred chrámom?“ 
„Pamätáte si na moju susedku, ktorá bola zmrzačená od narodenia? Chcem vám povedať, čo sa jej 
stalo včera ráno!“  
„Viete, čo som videl?“ 
Ľudia v prvej cirkvi učili Božie Slovo. S radosťou sa oňho delili. Často spolu jedávali (bežné jedlá 
a tiež výnimočné jedlo počas večere Pánovej). Oslavovali spolu Pána a spoločne sa modlili. Každý deň 
noví ľudia počuli dobrú správu o Ježišovia pripojili sa k cirkvi.     
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa:  Prečo boli učeníci tak šťastní?  (3000 ľudí sa pripojilo k cirkvi) Čo robili veriaci? (Modlili sa, 
stretávali sa vo svojich domoch a delili sa o to, čo mali.)  Ako sa šírila dobrá správa? (Ľudia sa rozprávali.) 
Všetci sa delili o to, čo mali a pomáhali si navzájom. Povedzme dnešnú hlavnú myšlienku:  

 
 BOH NÁM DÁVA DARY,  ABY SME POMÁHALI INÝM 

ĽUĎOM.   
 

     

Potrebuješ: 
- kostýmy 
z biblických čias 
- stôl a stoličky 
- peniaze na 
hranie  



Verš na zapamätanie 
Opakujte verš a použite nasledujúce pohyby niekoľkokrát za sebou, kým ho deti vedia.  
 
Ochotne slúžte Dajte si pravú ruku na hruď, potom ju vystrite, akoby ste ukazovali niekomu, 

aby si sadol  
 Ukážte na ostatných ľudí  
 ako Pánovi,  Ukážte smerom hore 
 a nie ako ľuďom Pokrúťte hlavou doľava a doprava 
 
Efežanom 6,7  Dlane spolu, potom ich otvorte 
 

Štúdium Biblie 
Spýtaj sa: Čo hovorí Biblia o tom, čo robili prví kresťania? Prečítajme si spolu Skutky 2,42-47 
a vytvorte zoznam vecí, ktoré robili.  Deti, ktoré vedia čítať pomáhajú tým, ktoré ešte nevedia čítať. 
Ak je to potrebné, pomáhajú dospelí. Prečítajte text po jednom verši a vypíšte zoznam aktivít na 
tabuľu. 
Verš 42 učenie, spoločenstvo, lámanie chleba,  modlitba 
Verš 43 robenie zázrakov 
Verš 44 všetci boli spolu; všetko mali spoločné 
Verš 45 predávanie majetkov, dávanie chudobným 
Verš 46 stretávanie v chráme/zbore, spoločné jedenie 
Verš 47  oslavovanie Boha   
 

Potrebuješ:  
- Biblie 
- Školskú tabuľu/bielu 

tabuľu 
- Kriedu/fixky 

 
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Koľko z týchto vecí robíme vo zbore aj my? Rozprávaj o programoch, ktoré vaše miestne 
spoločenstvo robí a o práci ADRY. Aké dary používali prví kresťania keď robili tieto veci?  
(Používali svoje schopnosti a dar pohostinnosti a uzdravovanie.) Prví kresťania používali svoje 
dary, aby pomáhali iným ľuďom. Aj my môžeme robiť to isté. Povedzme dnešnú myšlienku 
spoločne:   
 

 BOH NÁM DÁVA DARY,  ABY SME POMÁHALI INÝM 
ĽUĎOM.   
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    Aplikácia lekcie 
 

A. Zbor tvoríte vy 
 Do papierovej tašky vlož zrkadlo. Povedz: V taške mám niečo, čo je 
dôležité pre každý zbor. V skutočnosti, žiaden zbor nemôže fungovať, 
alebo existovať bez toho, čo je v mojej taške.  Skúste hádať, čo to je?  
Daj deťom dostatok času, aby hádali. Spýtaj sa: Chceli by ste sa pozrieť do 
mojej tašky? Ukážem vám čo tam mám, keď budete postupne po 
jednom prichádzať ku mne. Nesmiete však nikomu prezradiť, čo tam je. 
Odstúp od deti a volaj ich k sebe po jednom.  
 

 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Čo bolo v taške? (Väčšina z nich povie, že videli zrkadlo.) Ale čo ste videli 
v zrkadle?  (Svoj vlastný odraz.) Čo potrebuje každý zbor? (ľudí.) Akých ľudí? (Ľudí, ktorí 
sú natoľko šťastní, že poznajú Ježiša, že sa o to chcú podeliť so všetkými ľuďmi, ktorých 
stretnú.) Ľudí, ktorí sú ochotní použiť svoje talenty a dary k tomu, aby pomáhali iným. 
Zaspievajme si pieseň  
Povedzme spoločne dnešnú myšlienku:  
               

 BOH NÁM DÁVA DARY,  ABY SME POMÁHALI 
INÝM ĽUĎOM.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- zrkadlo   
- papierovú 
tašku 
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    Zdieľanie sa 
 
 
A. Boh Ťa potrebuje 
Povedz: Niekedy počas vojny vlády krajín vyvesujú plagáty, aby povolali vojakov do 
armády. Boh vedie vojnu proti hriechu. Chce od nás, aby sme mu pomohli. Potrebuje 
teba aj mňa, aby sme použili naše dary v službe pre Neho. Poďme aj my vyrobiť 
plagáty. Každý z vás popremýšľa nad myšlienkou, ktorá by sa hodila k téme „Boh ťa 
potrebuje.“ Vytvorte plagát s obrázkami vyjadrujúci vašu myšlienku. Rozdaj materiál. 
Poskytni deťom dostatok času na vytvorenie plagátu.  
Zhrnutie 
Keď sú deti hotové, zavolaj ich, aby predstavili svoje plagáty pre triedou. Nikoho nenúť. 
Vyjadri svoj obdiv nad každým plagátom.  
Spýtaj sa: Ako sa dá ľuďom povedať to, že ich Boh potrebuje? Ako to robili prví 
kresťania? (Rozprávali sa so svojimi priateľmi a susedmi a pozývali ich, aby prišli počúvať.) 
Na aké zborové aktivity by sme mohli pozvať priateľov? (sobotná škola, oslava Boha, 
Pathfinder, iné zborové aktivity) Boh nám dáva rôzne dary, ktoré môžeme použiť k tomu, 
aby sme pomáhali iným ľuďom. Povedzme spolu dnešnú hlavnú myšlienku:  

 BOH NÁM DÁVA DARY,  ABY SME POMÁHALI 
INÝM ĽUĎOM.   

 
B. Pomoc iným      

Potrebuješ: 
-Školskú tabuľu/bielu 
tabuľu 
-kriedy, fixky 

Diskutuj s deťmi  o tom, ako by mohli pomôcť pri upratovaní zboru a udržiavaní zboru 
v čistote, alebo sa porozprávajte s kazateľom o veciach, s ktorými by deti z detskej sobotnej 
školy mohli pomôcť vo zbore. Môžu napríklad vyčistiť dvor, alebo vytrhať burinu. Vytvor 
zoznam vecí, ktoré treba spraviť. Vytvor skupiny v ktorých nebude viac ako štyri deti. Každá 
skupina si vytvorí plán, ako urobia svoju prácu. Dohodnite sa na dni a presnom čase, ktorý 
bude vyhovovať všetkým.  
Zhrnutie 
Dovoľ každej skupine, aby predstavila svoj plán, čo budú robiť a ako to spravia. Povedz: Boh 
nám dáva dary zdravia a sily a množstvo iných darov. Môžeme ich používať k tomu, 
aby sme pomáhali iným ľuďom a aby sme spoločne vytvárali zborové spoločenstvo. 
Povedzme spolu dnešnú hlavnú myšlienku:  

 BOH NÁM DÁVA DARY,  ABY SME POMÁHALI  
INÝM ĽUĎOM.   

 
Ukončenie 
Postavte sa s deťmi do kruhu. Modlite sa za to, aby váš zbor rástol a aby všetci vo zbore 
použili svoje dary v nasledujúcom týždni.  
 
 

Potrebuješ: 
- papier 
- fixky 
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