
 
LEKCIA 5   

 
 

Zdroje : 
Skutky 6,1-7;    

Skutky apoštolov, 
str. 87-96 

 
Veršík na 

zapamätanie 
„Preto sú dary 

milosti rôzne, ale 
Duch je ten istý; 

a rôzne sú aj 
služby, ale Pán je 

ten istý.“  
1. Korinťanom 

12:4,5 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že dary, 
ktoré nám Boh 

dáva, sú 
pripravené do 
lepšej služby. 
Cítiť radosť 

a šťastie z toho, že 
Boh ich potrebuje 

a používa do 
služby iným. 

Reagovať tým, že 
budú chcieť 

venovať svoje 
dary do služby 

Bohu.  
 

Hlavná 
myšlienka 

„Keď 
zorganizujeme 

naše dary, slúžime 
Bohu lepšie.“ 

 
 
 

 
 
 
 

SEDEM VÝNIMOČNÝCH  
SLUŽOBNÍKOV  

 
Téma na tento mesiac 
 Boh nám dáva dary do služby. ´ 
 
Biblická lekcia v skratke  

K tomu, aby sa lepšie naplnili potreby mnohých ľudí, 
ktorí hľadajú podporu v kresťanskom spoločenstve, veriaci 
vytvárajú tímy, ktoré budú mať rôzne poslanie. Jedná skupina 
pokračuje v kázaní, zatiaľ čo druhá skupina má na starosti 
zorganizovať distribúciu jedla. Siedmi rozvážni muži,  ktorí sú 
naplnení Svätým Duchom sú vybratí, aby vykonávali túto 
zodpovednosť. Boh požehnáva ich úsilie a počet veriacich 
narastá.  

 
Táto lekcia je o službe. 
Boh dáva rozličné dary rôznym ľuďom. Medzi duchovné dary sa 
radí aj dar organizovať. Efektívna služba je dobre zorganizovaná. 
Bohu vzdávame česť tým, že rozdeľujeme zodpovednosť medzi 
ľudí, ktorí sú ochotní slúžiť Bohu.  
 
Obohatenie učiteľa 

„Lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja“ (1 
Korinťanom 14,33). Žiada, aby sa aj dnes pri správe 
cirkevných záležitostí zachoval poriadok a určitý systém 
ako kedysi v minulosti. Chce, aby sa jeho dielo konalo 
dôkladne a presne, aby naň mohol dať pečať svojho 
súhlasu. Kresťan sa má spojiť s kresťanom, zbor so 
zborom, ľudský nástroj má spolupracovať s Božím, každá 
zložka má byť podriadená Duchu Svätému a všetci majú 
jednotne svetu hlásať radostnú zvesť o Božej milosti. 
(Skutky apoštolov, str. 96).    

 
Dekorácia miestnosti 
Pozri si lekciu 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.20 otázok  
 
 
 
 
 
B. Hľadanie pokladu 

Jeden alebo viacerí činovníci 
zboru (diakon, starší zboru, 
pokladník), plachta, vecí, ktoré 
má na starosti diakon (podnos 
na vyberanie zborovej zbierky, 
mapa, uterák, lavór,  poháre na 
večeru Pánovu), Biblia 
 

      
 

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

žiadne 
 
Detské misijné príbehy 
Škatuľa popísaná výrokmi/ 
polepená obrázkami ľudí, ktorí 
slúžia iným  
Obrázok zboru 
Lepiace štítky 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu biblické kostýmy 
   Veršík na zapamätanie Žiadne 

 
   Štúdium Biblie Biblie 

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. A. Tieňový diakon 

B. Organizácia 
cirkvi 

žiadne 
nákres organizácie zborového 
spoločenstva 
nákres organizácie cirkvi vo 
svete, 
výkresy 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Ďakovná pohľadnica 
 
 

Pohľadnice, farebné ceruzky, 
fixky, výtvarné pomôcky   
 
 
 

*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 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. Dvadsať otázok 
Vopred pozvi do detskej sobotnej školy jedného alebo viacerých zborových  
činovníkov. Povedz im, aby sa postavili za plátno. Deti sa budú pýtať 
približne 20 otázok spojených s prácou a zodpovednosťami daného človeka 
vo zbore. Nechaj deti hádať, kto je človek za plachtou a akú má služobnosť 
vo zbore. Daj priestor zborovým činovníkom, aby porozprávali viac 
o svojich služobnostiach, ktoré majú vo zbore na starosti.  

             Zhrnutie 
Spýtaj sa: Čo bolo najzaujímavejšie na práci (meno), ktorú vykonáva 
v našom  zbore? Chcel by si robiť to isté, keď budeš starší? Prečo? Aké 
sú ďalšie služobnosti v našom zbore? Prečo je organizácia vo zbore 
dôležitá? (Aby ľudia mohli lepšie slúžiť Bohu.) Myšlienka na dnes znie:    

  
 KEĎ ZORGANIZUJEME NAŠE DARY, SLÚŽIME BOHU LEPŠIE.     

                           Povedzte  spolu so mnou. 
 

 B. Hľadanie pokladu 
 Vopred schovaj v miestnosti niekoľko vecí, ktoré používajú diakoni pri 
svojej práci vo zbore. Napríklad: podnos na zbierku, uterák, lavór, poháriky 
na večeru Pánovu, Biblia. Povedz: V miestnosti som schoval niekoľko vecí, 
ktoré sú spojené s prácou diakona. Koľko z nich dokážete nájsť? Daj 
deťom 2-3 minúty na hľadanie. Daj deťom priestor, aby vysvetlili, na čo sa 
dané predmety používajú. Môžu porozprávať aj o iných predmetoch.  

              Zhrnutie 
 Spýtaj sa: Prečo je dôležité, aby sme mali  presne definované 
služobnosti vo zbore? (Boh je Bohom poriadku. Keď máme veci 
usporiadané a zorganizované , stávame sa omnoho efektívnejšími a môžeme 
lepšie slúžiť Bohu. Pomáha nám to v tom, že môžeme robiť všetko to, čo 
Boh od nás chce.) Každý človek má svoje poslanie. Ľudia nerobia 
rovnaké veci.  Všetky potreby sú naplnené vtedy, keď usporiadame 
a zorganizujeme naše povinnosti. A to nás vedie k dnešnej hlavnej 
myšlienke:  

 
 KEĎ ZORGANIZUJEME NAŠE DARY, SLÚŽIME BOHU LEPŠIE.     

    Povedzte  spolu so mnou. 
 
 
 

Potrebuješ:  
- jeden alebo 
viacerí 
zboroví 
činovníci 
(diakon, starší 
zboru, 
pokladník, 
atď.) 
- plátno 
          

Potrebuješ:  
- niekoľko 
vecí, ktoré 
používajú 
diakoni 
- (pozri si 
aktivity) 



       
 
 

 * 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 misijné príbehy pre deti. Zdôrazni myšlienku, že usporiadaný a organizovaný zbor poskytuje 
možnosť všetkým ľuďom, aby lepšie slúžili Bohu.  
 
Zbierka 
Povedz: V cirkvi máme rôzne úrovne organizácie. Máme celosvetovú 
organizáciu, ktorá vysiela misionárov na  rôzne miesta, učiteľov, 
lekárov a zdravotné sestričky. Keď dávame dary sobotnej školy, 
podporujeme túto dôležitú sieť a pomáhame tak iným, aby spoznali 
Ježiša.   
 
 
 
 
Modlitba 
Každému dieťaťu daj lepiaci štítok, na ktorý deti napíšu, alebo nakreslia 
zborovú  služobnosť a nalepia ho na obrázok zboru. Modlite sa spoločne 
za svoj zbor a ľudí, ktorí vedú váš zbor. Modlite sa aj za to, ak má niekto 
špeciálne prianie, za čo by sa chcel modliť.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- obrázok zboru 
- lepiace štítky 
 

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

 Preberanie príbehu 
 
Postavy: Potrebujete štyri skupiny.  
Prvá skupina: Židia hovoriaci po grécky.  
Druhá skupina: Židia hovoriaci po hebrejsky.  
Tretia skupina: apoštoli 
Štvrtá skupina: diakoni 
Ak je vaša skupina malá, deti môžu hrať vo viacerých skupinách. 
Diakoni môžu byť z oboch skupín.. 

 
Prečítaj alebo porozprávaj príbeh. 
Prvá cirkev neustále rástla. Každý deň viac a viac ľudí prichádzalo, aby sa učili o Ježišovi. 
(Hraj to, že učíš ľudí.) Apoštoli boli zaneprázdnení učením a povzbudzovaním nových 
veriacich.  
(Každé dieťa niekomu pomáha.) Do cirkvi prichádzali rôzni ľudia. Niektorí boli bohatí. Iní 
chudobní. Niektorí prišli o prácu, alebo rodiny niektorých z nich nechceli mať so svojimi 
príbuznými už nič spoločné, kvôli tomu, že sa stali kresťanmi. Všetci veriaci si navzájom 
pomáhali. Bohatí predali časť svojich majetkov a použili peniaze k tomu, aby nakúpili jedlo 
pre tých, ktorí žiadne nemali. Ľudia boli zaneprázdnení učením a kázaním a nerozmýšľali 
veľa nad inými vecami.  
(Grécki Židia prichádzajú za apoštolmi a zdá sa, že sú nahnevaní. Ukáž na ostatné skupiny.) 
Jedného dňa Židia hovoriaci po grécky prišli za apoštolmi a začali sa sťažovať. Všetci boli 
šokovaní a znepokojení. Doteraz bola medzi veriacimi vždy jednota.  
Židia hovoriaci po grécky povedali, „Vdovy hovoriace po grécky nedostávajú toľko jedla ako 
vdovy hovoriace po hebrejsky.“ (Apoštoli krútia hlavami.) Apoštoli si boli vedomí toho, že 
keby sa podieľali na riešení všetkých problémov, nezostal by im žiaden čas na kázanie. 
Potrebovali sa tiež sústrediť na učenie ľudí o Ježišovi.  
(Všetci sa zhromažďujú okolo apoštolov.) Dvanásti apoštoli zhromaždili všetkých veriacich 
a povedali im, „Ak by sme prestali kázať Božie Slovo a venovali sa rozdávaniu 
a rozdeľovaniu jedla, nerobili by sme to, k čomu nás povolal Boh. Vyberte siedmych mužov, 
ktorí sú rozumní a plní Svätého Ducha a my ich požiadame, aby prevzali zodpovednosť za 
praktické záležitosti.“  
Všetci boli presvedčení o tom, že je to dobrý nápad. (Poobzerajte sa a vyberte v skupine 
siedmych, ktorí sa stanu diakonmi.)  Veriaci vybrali Štefana, Filipa, Prochora, Nikanora, 
Timóna, Parmena a Mikuláša. Boli to všetko dobrí, milí  a Svätým Duchom naplnení muži.  
Apoštoli boli spokojní. Teraz sa mohli sústrediť na službu Bohu tak, že budú iných ľudí 
vyučovať. Usporiadali výnimočnú bohoslužbu, počas ktorej oddelili týchto siedmych mužov 
do novej služby diakonov. Modlili sa za nich. (Všetci kľačia. „Apoštoli“ udeľujú požehnanie 
diakonom kladením rúk na ich hlavy.)  
Všetci boli šťastní. Mladá cirkev bola opäť zjednotená. Apoštoli slúžili Bohu učením 
a rozširovaním evanjelia. Sedem diakonov slúžilo Bohu tým, že sa starali o praktické 
záležitosti, ktoré bolo potrebné zariadiť v rastúcej cirkvi. Boh požehnával rovnako apoštolov 
ako aj diakonov v ich službe.  
 
   
 

Potrebuješ: 
- kostýmy  
  biblických  
  postáv 
 



Zhrnutie 
Aké bolo hlavné poslanie a úloha apoštolov? (aby sa delili o to, čo vedeli o Ježišovi) Kto 
potreboval pomoc? (Židovské vdovy hovoriace po grécky) Prečo sa sťažovali? (Boli 
presvedčené, že nedostávali spravodlivý diel jedla) S akým riešením prišli apoštoli? 
Ustanoviť diakonov, ktorí mali dohliadať na praktické veci) Povedzme dnešnú hlavnú 
myšlienku:  

 KEĎ ZORGANIZUJEME NAŠE DARY, SLÚŽIME BOHU LEPŠIE.     
     

 
Verš na zapamätanie 
Použi nasledovné pohyby a opakuj verš, pokiaľ sa ho deti naučia.  
 
 
Preto sú  Zovri ruku do päste, 
dary milosti   potom postupne uvoľňuj prsty 
rôzne,   jeden po druhom, akoby si počítal 
 
ale Duch   Ukáž smerom hore 
je ten istý;  
 
a rôzne   Zovri ruku do päste, 
sú aj    potom postupne uvoľňuj prsty 
služby,   jeden po druhom, akoby si počítal 
 
ale Pán   Ukáž smerom hore 
je ten istý.  
 
1. Korinťanom Dlane spolu, potom ich otvor. 
12,4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štúdium Biblie  
Povedz: Pozrime sa do starého zákona na príbeh človeka, ktorý bol tiež veľmi tvrdo pracoval 
a potreboval pomoc v tom, aby zorganizoval skupinu ľudí. Nechaj deti nájsť a nahlas prečítať 
2 Mojžišovu 18,13-26 tak, aby boli schopní odpovedať na nasledujúce otázky. Dospelí 
pomáhajú, ak je to potrebné.  
Kto bol prepracovaný? (Mojžiš) 
Čomu sa venoval? (Počúval a riešil každodenné problémy) 
Kto mu ponúkol riešenie? (Jetro, Mojžišov svokor) 
Čo bolo riešením? (vymenovať sudcov) 
Aký bol výsledok? (Mojžiš pocítil úľavu od toľkej práce /verš 23/. Ľudia boli spokojní /verš 
23/. Mojžiš ustanovil sudcov /verš 25/.)  
Aké schopnosti sa očakávali od vodcov/sudcov? (mali byť schopní a dôveryhodní, mali mať 
v nenávisti nečestnosť a mali milovať Boha.) 
  

Potrebuješ: 
- Biblie 
 



Zhrnutie 
Spýtaj sa: V čom bola situácia apoštolov podobná situácii, ktorej sa nachádzal Mojžiš?  
(Medzi ľuďmi bolo veľa sporov a hádok. Ľudia boli závislí od svojho(svojich) 
vodcu(vodcov), ktorí riešili všetky ich problémy. Aké bolo riešenie?  (Zorganizovať iných 
ľudí, ktorí sa mali podieľať na zodpovednosti). Boh je šťastný, keď sú veci dobre 
zorganizované. Keď sú naše zbory dobre zorganizované, vedúci vedia presne, čo majú 
robiť. Vedia sa potom lepšie sústrediť na svoje povinnosti. Povedzme spolu dnešnú 
myšlienku:  

  
 KEĎ ZORGANIZUJEME NAŠE DARY, SLÚŽIME BOHU LEPŠIE.     
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    Aplikácia lekcie 
A. Tieňový diakon 
 Vopred sa porozprávaj s hlavným diakonom a priprav ho na to, že deti 
s ním strávia zvyšok dňa vo dvojici.  
Vysvetli deťom, čo budú robiť po skončení detskej sobotnej školy. Povedz 
im o rôznych zodpovednostiach, ktoré by mohli robiť. Vysvetli deťom, že 
v práci tieňových diakonov sa budú postupne striedať a aby sa vystriedali 
všetci v „práci“ s diakonom, bude to možno trvať niekoľko týždňov.   
  
 Zhrnutie 
  Spýtaj sa: Rozumiete všetci, čo budete robiť? Ak nie, vysvetli to ešte 
raz. Prečo sú tieto zodpovednosti dôležité?  (Deti sa uistia o tom, že veci vo 
zbore sú zorganizované a fungujú hladko; poskytujú kazateľovi a ostatným 
vedúcim vo zbore priestor k tomu, aby mohli ľudí vyučovať a robiť 
evanjelizáciu.) Všetky zodpovednosti vo zbore sú dôležité. Ani jedna z nich 
nie je dôležitejšia, ako ostatné. Povedzme dnešnú hlavnú myšlienku:   

 KEĎ ZORGANIZUJEME NAŠE DARY, SLÚŽIME BOHU LEPŠIE.     
 

A. Organizácia cirkvi 
Potrebuješ:  

- nákres ukazujúci organizáciu 
miestneho zboru 

- nákres ukazujúci organizáciu cirkvi 
vo svete 

- kartičky zobrazujúce rôzne 
administratívne úrovne 

 Začni od miestneho zboru. Vysvetli ako je zbor organizovaný 
a vymenuj jednotlivé zodpovednosti. Ak si si nie istý, popros kazateľa alebo 
iného vedúceho vo zbore, aby ti pomohol, prípadne si vyhľadaj potrebné 
informácie v cirkevnom poriadku. Potom vysvetli deťom ako funguje svetová 
štruktúra v cirkvi.  

1. Miestne spoločenstvo je tvorené z jednotlivých členov.  
2. Miestne združenie (misijné pole) je tvorené zo zborov, ktoré sa nachádzajú 

v štáte, provincii, alebo v oblasti.  
3. Úniu ( únijné misijné pole) tvoria združenia, prípadne misijné polia v rámci 

väčšej oblasti (často je to skupina štátov) 
4. Generálna konferencia, alebo svetové vedenie cirkvi tvoria všetky únie vo 

všetkých častiach sveta. Divízie sú sekcie generálnej konferencie, ktoré majú 
administratívnu zodpovednosť za jednotlivé oblasti. (Zdroj: WEB stránka 
Cirkvi Adventistov siedmeho dňa: http://www.adventist.org.) 

 
 Zhrnutie 
  Spýtaj sa: Prečo je organizácia tak dôležitá? (Vieme, čo všetci robia. 
Nerobíme dvojitú prácu. Dary každého človeka môžu byť použité v službe 
Bohu.)  Prečo dal Boh svojim ľuďom toľko darov?  (Pretože potreby ľudí 
sú nesmierne rozmanité.) Povedzme dnešnú hlavnú myšlienku:   

 KEĎ ZORGANIZUJEME NAŠE DARY, SLÚŽIME BOHU LEPŠIE.     
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    Zdieľanie sa 
 
 
A. Ďakovná kartička  

Rozdaj pomôcky na maľovanie a výkresy. Vysvetli deťom, že majú vyrobiť ďakovné 
kartičky pre zborových činovníkov.  Použi nákres zborovej organizácie z časti aplikácia lekcie 
k tomu, aby si deti mohli vybrať z rôznych zborových činovníkov. Povedz deťom, aby každý 
z nich vytvoril kartičku pre niekoho z nich.  

   
 

Zhrnutie 
Pochváľ deťom kartičky. Každá činnosť od kázania až po umývanie riadov po obede 
je dôležitá. Keď používame naše dary k tomu, aby sme pomohli zorganizovať veci 
v našom zbore, oslavujeme tým Boha a pomáhame tým aj iným ľuďom. Povedzme 
spolu hlavnú myšlienku na dnes:  
 

 KEĎ ZORGANIZUJEME NAŠE DARY, SLÚŽIME BOHU LEPŠIE.     
 
 
B. Príprava výnimočného dňa 
S deťmi sa porozprávajte a dohodnite sa na udalosti/ aktivite, ktorú môžete 
spolu zorganizovať s cieľom vyjadriť vďaku tým, ktorí slúžia vo vedení 
vášho zboru. Deti plánujú aktivitu v malých skupinách. Každá skupina má 
k dispozícii jedného dospelého človeka, ktorý im pomáha. Poskytni deťom 
dostatok času, aby predstavili svoje plány. Dohodnite sa, ako uskutočnite 
svoje plány a dohodnite sa s kazateľom alebo so starším zboru, aby 
pomohli deťom zrealizovať ich plán.  
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Prečo je dôležité plánovať zborové udalosti? (Aby sme všetci vedeli, čo máme 
robiť. Veci potom fungujú hladko. Na nič sa nezabudne.) Keď veci plánujeme 
a organizujeme, riadime sa návodom, ktorý je v Biblii. Povedzme spolu našu dnešnú 
myšlienku:  
 

 KEĎ ZORGANIZUJEME NAŠE DARY, SLÚŽIME BOHU LEPŠIE.     
 
 
 
 
 

 
              
 
 

Potrebuješ: 
-výkresy 
- ceruzky  
- fixky 
- pomôcky na 
maľovanie

Potrebuješ: 
- školskú  tabuľu/ 
bielu  tabuľu  
- kriedu/fixky  
 
 
-  
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