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Zdroje : 
Skutky 11,19-26; 

Skutky apoštolov, 
str. 128-129, 155-

165 
 

Veršík na 
zapamätanie 
„Boh nikoho 

neuprednostňuje, 
ale v každom 

národe mu je milý 
ten, kto sa ho bojí 

a koná 
spravodlivo.“ 

Skutky 10,34-35  
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že Boh 
miluje všetkých 
ľudí a chce, aby 

sa všetci 
dozvedeli o jeho 

láske.  
Cítiť radosť 

z dobrej správy 
o Ježišovi.   

Reagovať  tým, 
že budú reagovať  

hľadaním Božej 
milosti a budú 

chcieť zistiť ako 
funguje vo svete.  

 
Hlavná 

myšlienka 
„Božia milosť je 

daná všetkým 
ľuďom.“ 

 
 
 

NOVÉ MENO A NOVÝ 
PRIATEĽ 
Téma na tento mesiac 
Boh nás nikdy neprestáva milovať.  
 
Biblická lekcia v skratke  
Kresťania stále kážu len Židom. V Antiochii však niektorí veriaci 
začínajú rozprávať dobrú správu o Ježišovi aj Grékom. Pán žehná 
ich úsilie a veľký počet ľudí uverí Ježišovi a obrátia sa k Nemu. 
Barnabáš je poslaný z Jeruzalema, aby zhodnotil situáciu 
v Antiochii. Keď zisťuje ako pôsobí Božia milosť, ide za Saulom 
(Pavlom) a privádza ho do Antiochie, aby sa stal súčasťou 
rastúceho spoločenstva. V Antiochii zostávajú rok.   
        
Táto lekcia je o milosti. 
Milosť otvára svoje ruky všetkým ľuďom. Nie je exkluzívna; nie 
je len pre veriacich. Tu vidíme počiatky chápania v cirkvi, že Boh 
poslal svojho jednorodeného Syna,  pretože On miloval všetkých 
ľudí. Rovnako sa dozvedáme aké je dôležité pre nových veriacich, 
aby vyrastali v spoločenstve, ktoré rozumie tomu, čo je to milosť.  
 
Obohatenie učiteľa 

„Pavlova spolupráca s Barnabášom v Antiochii utvrdila 
Pavla aj v presvedčení, že Pán ho povolal konať zvláštne dielo 
v pohanskom svete. V čase Pavlovho obrátenia Pán oznámil, že 
bude kázať pohanom,  „otvárať im oči, aby sa od tmy obrátili 
k svetlu a od satanovej moci k Bohu, a tak dosiahli odpustenie 
hriechov a podiel medzi posvätenými vierou vo mňa“ (Skutky 26, 
15). Ten, ktorý sa zjavil Ananiášovi, o Pavlovi povedal: „Jeho 
som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj 
kráľom i synom Izraela“  (Skutky 9,15). A Pavla samého, už ako 
kresťana, počas modlitby v Jeruzalemskom chráme navštívil 
nebeský anjel a vyzval ho: „Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi 
pohanov“ (Skutky 22,21).  

Týmto sám Pán poveril Pavla, aby šiel pracovať na šíre 
misijné pole pohanského sveta. Prípravu na túto rozsiahlu 
a neľahkú činnosť Pán začal tým, že sa mu dal poznať a jeho 
udivenému zraku zjavil obraz nebeskej slávy a krásy. (Skutky 
apoštolov, str. 159 – orig.). 

 
Dekorácia miestnosti 
 
Pozri lekcia 6 
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 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. Oči má každý Nálepky alebo malé darčeky 
pre každé dieťa 

   B. Udrž tajomstvo  žiadne 
 

     
* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 

Spevník 
Misia 
Zbierka 
 
Modlitba 

žiadne 
 
Misijné príbehy pre deti 
nádoba na zbierku, zdôraznenie 
účelu zbierky na misijné účely 
žiadne 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu Kostýmy biblických postáv pre 
dospelého človeka, dospelý 
muž  

   Veršík na zapamätanie Žiadne  
   Štúdium Biblie 

 
Biblie  

3 Aplikácia lekcie do 15 min. A. Čo znamená slovo 
kresťan 
B. Všetci ľudia 

Školská tabuľa alebo biela 
tabuľa, krieda/fixky,  
Lopta 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Záložky s obrázkom 
zemegule  

Kópie zemegule (pozri str. 
143), výkresy, nožnice, 
fixky/farebné 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 minulotýždňovej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné aktivity podľa vlastnej 
voľby. 

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

A. Oči má každý 
Potrebuješ: 
Nálepky alebo malé 
darčeky pre každé dieťa 

 Pozri sa na deti a popros tých, ktorí majú oblečenú ľubovoľnú farbu, alebo majú na 
sebe niečo charakteristické, aby sa postavili. Začni s niečím veľmi špecifickým. Napríklad, 
Postavia sa všetci, ktorí majú na sebe červenú farbu, (alebo tí, ktorí sú ľaváci, alebo tí, 
ktorých meno sa začína na B, atď.) Tým, ktorí stoja, daj nálepky a povedz im, aby zostali 
stáť. Neskôr pokračuj s viac všeobecnými vecami a nakoniec dávaj úplne bežné možnosti: 
Postavia sa všetci, ktorí majú oči. Urob to tak, aby každé dieťa získalo nálepku.   

 
Zhrnutie 

Spýtaj sa: Vynechal som niekoho? Zostal ešte niekto sedieť. Báli ste sa, že 
nebudete vybratí? Prečo? Taká je aj Božia milosť. Boh počíta s každým. Nikto 
nie je vylúčený. Naša dnešná hlavná myšlienka znie:  
   

 BOŽIA MILOSŤ JE DANÁ VŠETKÝM ĽUĎOM                                              
Povedzte  spolu so mnou. 

                
   B. Udrž tajomstvo 
Vytvor dve skupiny s rovnakým počtom detí. Choď s prvou skupinou za 
dvere. Povedz, že druhá skupina vie tajomstvo. Ich úlohou je zistiť o aké 
tajomstvo sa jedná tak, že sa budú pýtať otázky. Potom povedz druhej 
skupine tajomstvo, nesmú však za žiadnu cenu prvej skupine prezradiť 
o aké tajomstvo sa jedná. Daj obidvom skupinám na hru približne dve až 
tri minúty.     
Zhrnutie 

Spýtaj sa prvej skupiny: Ako ste sa cítili, keď ste vedeli, že druhá skupina vie 
tajomstvo, ktoré nechceli prezradiť? (závideli sme im, bolo to nič moc, nahnevaní, 
frustrovaní, nebol to fér) Spýtaj sa druhej skupiny: Ako ste sa cítili, keď som vám 
povedal tajomstvo? (výnimočne, lepšie ako ostatní) Ako ste sa cítili, keď ste 
nemohli prezradiť tajomstvo? (nepríjemne, pociťovali sme moc, zle, dobre) Po 
sviatku Turíc sa učeníci sústredili na to, aby rozprávali o Ježišovi Židom. Boh 
však chcel, aby sa o Jeho milosti dozvedeli všetci. Pavol s Barnabášom to začali 
chápať  až vtedy keď pracovali v Antiochii. Naša dnešná hlavná myšlienka 
hovorí o tom, čo pochopili aj oni:   

 BOŽIA MILOSŤ JE DANÁ VŠETKÝM ĽUĎOM                       
Povedzte  spolu so mnou. 
            

Potrebuješ:  
 - mäkké 
hračky zvierat   



 
 

 * 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 detské misijné príbehy. Zdôrazni to, že Božia myšlienka je dostupná pre každého na svete.  
 
 
 
Zbierka 
Povedz: Jeden zo spôsobov, ako sa dá vyjadriť Božiu milosť iným 
ľuďom je, že im ukážeme, ako nám na nich záleží. Naše dary  podporujú  
mnohé nemocnice, školy a iné inštitúcie, ktoré robia zmenu v životoch 
ľudí a ukazujú im, že nám na nich záleží.  
 
Modlitba 
Povedz deťom, aby si všetci našli v triede miesto a natiahni  ruky pred seba. 
Pohni sa smerom k najbližšiemu dieťaťu a jemne sa dotkni natiahnutých 
prstov. Povedz:  Božia milosť počíta so mnou a rovnako aj s tebou. S kým 
ešte počíta?  Pohni sa s dieťaťom, ktorého si sa dotkol a dotknite sa ďalších 
deti. Opakujte to dovtedy, kým sa každý dotýka niekoho. Povedz: Božia 
milosť sa dotýka každého človeka. Modlite sa za to, aby sa deti usilovali 
o to, aby mohli iným ľuďom rozprávať o Božej milosti.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- nádobu na 
zbierku, zdôrazni 
myšlienku misie 
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Biblický príbeh 
 
 Preberanie príbehu 
 Pozvi dospelého muža, aby sa obliekol za Barnabáša 
a porozprával príbeh. Deti počas rozprávania budú robiť 
nasledujúce  pohyby:   
Slová:   Pohyby: 
Pavol alebo          Palce hore 
Barnabáš               
Veriaci                  Spojte si palce a končeky 
                               prstov dokopy tak, aby ste 
                               vytvorili „ústa“. Otváraj  
                               ich a zatváraj, akoby rozprávali.  
Antiochia              Spojte si končeky prstov dokopy 
                               tak, aby vytvorili akoby strechu na dome.  

 
 
Prečítaj alebo porozprávaj príbeh. 
 Volám sa Barnabáš. Verím v Ježiša Krista. Som jedným z tých, ktorých nazývajú 
kresťanmi. Veľmi veľa sa stalo odvtedy, čo Ježiš odišiel späť do neba a Svätý Duch zostúpil 
počas sviatku Turíc. Dennodenne noví  ľudia prijímajú dobrú správu o Ježišovi. Mnohí noví 
veriaci sa však sťahujú preč z Jeruzalema, pretože pre veriacich sa  stáva dosť 
nebezpečným, aby tu naďalej zostali. Možno ste počuli o Saulovi a iných židovských 
vodcoch, ktorí zatvárajú ľudí do väzenia, bijú ich a niekedy ich odsudzujú na smrť.  
Veriaci, ktorí sa sťahujú preč, sú tak naplnení radosťou, ktorá pramení z poznania Ježiša, že 
nevedia prestať rozprávať o Ježišovi iným ľuďom. Dobrá správa o Ježišovom živote, smrti 
a vzkriesení sa šíri úplne všade. Samozrejme to nie je to, čo si prajú naši prenasledovatelia. 
Nechcú, aby sme rozprávali iným o Ježišovi.  
Niektorí z nových veriacich sa presťahovali sem do Antiochie. Je tu veľká židovská 
komunita, žije tu však aj veľa inovercov. Antiochia sa stala dôležitým miestom. Na jednej 
strane je Antiochia nádherným mestom, na druhej strane je to veľmi skazené mesto, ktoré 
bolo zasvätené pohanským gréckym bohom.  
Po tom, čo sa veriaci presťahovali sem do Antiochie, začali rozprávať dobrú správu 
o Ježišovi novým susedom. Rozprávali o tom všetkým bez rozdielu – Židom aj inovercom 
(boli to ľudia, ktorí neboli Židia). Bolo to zvláštne. Pán ich požehnával a veľa inovercov  sa 
pripojilo k veriacim.   
Správy o nových obráteniach sa čoskoro dostali späť apoštolom a veriacim v Jeruzaleme. 
Niektorí vedúci v cirkvi v Jeruzaleme  začali mať obavy. Neboli si celkom istí, či Boh chce, 
aby sa dobrú správu dozvedeli všetci. Navyše, Židia sú predsa Bohom vyvolený národ. Preto 
ma vedúci v cirkvi poprosili, aby som cestoval do Antiochie a zistil, čo sa vlastne deje.  
Keď som sem prišiel, videl som, že veriaci sú tu  požehnaní Pánom. Skutočne chápu Božiu 
milosť. Som z toho veľmi šťastný. Povzbudzujem veriacich,  aby sa pevne držali Pána a aby 
ho mali radi. Tiež ich povzbudzujem v tom, aby pokračovali v rozprávaní o Ježišovi. Ako 
výsledok vidím, že neustále viac ľudí sa stáva Ježišovými nasledovníkmi.  
Veľmi rýchlo som si uvedomil, že potrebujem pomoc. Uvažoval som nad Saulom a nad tým 
ako sa zmenil po stretnutí s Ježišom na ceste do Damasku. Dokonca dostal aj nové meno. 
Teraz sa volá Pavol. Trvalo mi nejaký čas, kým som ho našiel. Cestoval som do Tarzu, 
mesta, kde sa Pavol narodil. Keď som tam Pavla našiel, učil ľudí o Ježišovi. Pavol súhlasil s 

Potrebuješ: 
- kostýmy  biblických   
  Postáv pre dospelých 
- dospelý muž 
 
 



tým, že pôjde so mnou späť do Antiochie. Začali sme pracovať spolu. Našim cieľom bolo 
šíriť dobrú správu. Sme tu už takmer jeden rok. Mnohí ľudia, Židia aj inoverci prijímajú 
Ježiša za svojho Pána.  
Dostali sme nové meno. Kvôli tomu, že všetci veriaci rozprávajú o Kristovi, začali nás volať 
kresťanmi. Počul som správy o tom, že nové meno  sa šíri aj do ostatných miest. Myslím si, 
že je to dobré meno. Všetkým hovorí o tom, čomu veríme. Som rád, že sme sa s Pavlom 
spriatelili. Som šťastný z toho, že môžeme spolu učiť inovercov o Kristovi. A čo vy? 
Rozprávate tiež iným ľuďom o Ježišovi?  
 
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa:  Prečo sa veriaci začali sťahovať preč z Jeruzalema? (Boli prenasledovaní.) Čo 
bolo typické  na veriacich, ktorí sa presťahovali do Antiochie? (Rozprávali všetkým 
o Ježišovi. Nerozprávali o Ňom len Židom, rozprávali o Ňom aj inovercom. Prečo prosil 
Barnabáš Pavla, aby prišiel za nim do Antiochie? (Veľmi veľa ľudí sa chcelo učiť 
o Ježišovi, preto Barnabáš potreboval pomoc, aby ich mohol osloviť.) Pavol a Barnabáš 
pochopili, že Božia milosť je zadarmo a je určená všetkým bez rozdielu. O tom je aj naša 
hlavná myšlienka. Povedzte ju so mnou. 

 BOŽIA MILOSŤ JE DANÁ VŠETKÝM ĽUĎOM                                              
 

 
Verš na zapamätanie 
 Použi nasledujúce pohyby k tomu, aby si naučil deti verš na zapamätanie. Opakuj ho, 
ak je to nevyhnutné.  
 
Boh       Ukáž hore 

 
Nikoho     Pokrúť nesúhlasne hlavou  
 
neuprednostňuje,     Ukáž prstom, akoby si niekoho vyberal 
 
ale v každom národe    Doširoka roztiahni ruky 
 
mu je milý      Pokývaj rukou, akoby si volal niekoho 
 
ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“ Doširoka roztiahni ruky 
 
Skutky 10,34-35    Dlane daj spolu, potom ich roztvor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Štúdium Biblie 
 

Potrebuješ:  
Biblie 
 

Povedz: Na začiatku niesli apoštoli evanjelium len Židom. Prečítajme si Matúša 28:16-
20, aby sme zistili, čo im Ježiš povedal, aby robili. (Povedzte všetkým dobrú správu.)  
Teraz si prečítajme Skutky 8,1.  Čo prinútilo nových veriacich, že sa začali sťahovať 
preč z Jeruzalema? (Cirkev bola prenasledovaná.) 
Prečo bolo ťažké pochopiť prvým kresťanom to, že sa mali deliť o dobrú správu aj 
s inovercami?  Prečítajme si Skutky 10,28, aby sme sa dozvedeli, čo povedal Peter, keď 
išiel navštíviť inoverca. (Židovské zákony hovorili, že Židia boli nečistí, keď vošli do domu 
inovercov.)  
Čo sa Peter naučil po tom, čo sa stretol s inovercom Kornéliom? Pozri sa v Skutkoch 
10,34-35. Čo si sa dozvedel o Bohu? (Boh prijíma každého.)  
Teraz si prečítajme Skutky 9,15. Čo hovorí Ježiš Ananiášovi o Saulovi? (Boh povedal, že 
Saul je jeho vyvolenou nádobou.) Čo to znamená?  
  
 
Zhrnutie 
 Spýtaj sa: Bola dobrá správa o Ježišovi určená len Židom? (Nie, bola určená pre 
všetkých.) Čo nám tento príbeh hovorí o Božej milosti dnes? (Božia milosť je daná 
všetkým ľuďom. Nikto nie je vylúčený.) Boh si praje, aby mal každý človek možnosť 
zažiť Jeho milosť. Tak ako Saul, ktorý sa neskôr stal Pavlom, sa aj my dnes stávame 
potrubím milosti, keď ukazujeme Božiu lásku tým, ktorí žijú okolo nás. Povedzme 
spolu našu hlavnú myšlienku:  
 

 BOŽIA MILOSŤ JE DANÁ VŠETKÝM ĽUĎOM                                              
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    Aplikácia lekcie 

 
A. Čo znamená slovo kresťan? 
 Povedz: Ježišovi nasledovníci boli prvýkrát nazvaní kresťanmi 
v Antiochii. Poďme sa pozrieť na význam slova kresťan a zistíme, 
koľko slov môžeme nájsť, ktoré popisujú, čo to znamená byť 
kresťanom. Napíš na tabuľu veľkými tlačenými písmenami vertikálne 
slovo KRESŤAN. Daj deťom niekoľko príkladov na slová, alebo 
vyjadrenia ako napríklad:  
K- káže o Ježišovi  
R- rešpektuje iných 
E- evanjelizuje 
S- 
Ť- 
A- 
N  
Vymyslite čo najviac alternatív na každé písmeno. Rozdeľ deti do malých 
skupín. Každej skupine daj jedno alebo viac písmen a povedz im, aby sa 
porozprávali, ako môžu jednotlivé veci uviesť do praxe v ich životoch. Daj 
priestor každej skupine, aby zreprodukovali, na čo prišli.  

    
 
Zhrnutie 
       Povedz: Niekedy je jednoduché a ľahké žiť kresťanský život. Niekedy je to však 
ťažké. Boh je vždy pripravený, aby nám pomáhal a svoju milosť nám dáva v každej 
chvíli. Čo sa deje, keď začneme žiť kresťanský život? (Iní si to všimnú.) Iní ľudia ihneď 
zbadajú záblesk Božej milosti a chcú sa dozvedieť o nej viac. Povedzme spolu našu  
hlavnú myšlienku: 
  

 BOŽIA MILOSŤ JE DANÁ VŠETKÝM ĽUĎOM.                                             
 
 
 

B. Všetci ľudia 
 Postavte sa do kruhu a povedz: Božia milosť je daná všetkým 
ľuďom. Hodím niekomu loptu a poviem slovo „rodina.“ Povedzte 
meno jedného človeka v rodine, ktorému je daná Božia milosť. Potom 
hoď loptu niekomu inému. Ďalší človek povie meno niekoho vo svojej 
rodine a hodí loptu ďalej. Nemôžete loptu hodiť človeku, ktorý ju  už 
mal. Po tom, čo každý z vás chytí loptu raz, hodíte mi ju naspäť. Začni 
celé kolo ešte raz a použi slová ako napríklad: priatelia, skupiny 
v spoločnosti, ľudia vo väzení, bohatí, predstavitelia vlády, krajiny, 
atď.  

    
 

Potrebuješ: 
- školskú 
tabuľu alebo 
tabuľu na 
fixky 
- kriedu alebo  
  fixku 
 
  
 

Potrebuješ: 
- loptu   



Zhrnutie 
       Povedz: Saul  
 
Niekedy je jednoduché a ľahké žiť kresťanský život. Inokedy je to však ťažké. Boh je 
vždy pripravený, aby nám pomáhal a svoju milosť nám dáva v každej chvíli. Čo sa deje, 
keď začneme žiť kresťanský život? (Iní si to všimnú.) Iní ľudia hneď zbadajú záblesk 
Božej milosti a chcú sa dozvedieť o nej viac. Povedzme spolu našu  hlavnú myšlienku: 
  

 BOŽIA MILOSŤ JE DANÁ VŠETKÝM ĽUĎOM.                                             
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    Zdieľanie sa 
 
Záložky s obrázkom zemegule 
 
 Urob fotokópie zemegule na výkresy. Urob ich toľko, aby každé dieťa malo niekoľko 
kópií. Nechaj deti, aby ich  vystrihli. V strede zemegule vystrihnite zárez, ktorý bude slúžiť 
k tomu, aby sa glóbus mohol použiť ako záložka v knihe. Povedz deťom, aby z jednej stany 
zemegule napísali: Božia milosť je daná všetkým ľuďom. Vysvetli deťom, že budeš 
potrebovať ich pomoc hneď po skončení bohoslužby pri rozdávaní záložiek ľuďom. Povedz 
deťom, kde sa presne majú postaviť.   
 
 Zhrnutie 
Spýtaj sa: To, že naše záložky dáme niekomu je jeden zo spôsobov, ako môžeme ľuďom 
povedať, že Boh ich má rád a Jeho milosť je daná všetkým ľuďom. Čo je ešte dôležité? 
To, aby sme konali Boží plán, ktorý má pre naše životy. Keď nasledujeme Ježiša, iní 
ľudia vidia Božiu milosť, ktorá sa prejavuje v našich životoch. Povedzme spolu našu 
dnešnú myšlienku: 
 

 BOŽIA MILOSŤ JE DANÁ VŠETKÝM ĽUĎOM                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- fotokópie zemegule 

(pozri str. 143) 
- výkresy 
- nožnice 
- fixky/farbičky
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