
 
LEKCIA 9 

 
 

Zdroje : 
Skutky 13,1-12; 

Skutky apoštolov, 
str. 166-169 

 
Veršík na 

zapamätanie 
„Svätý Duch im 

povedal, 
„Oddeľte mi 

Barnabáša 
a Pavla na dielo, 
na ktoré som ich 

povolal.“ 
Skutky 13,2 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že Božia 

láska sa dotýka 
každého. 

Cítiť radosť 
z dobrej správy 

o Ježišovi. 
Reagovať  

túžbou, aby sa 
stali potrubím 
Božej milosti. 

 
Hlavná 

myšlienka 
Boh nás posiela 

ako poslov svojej 
milosti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ŠÍRENIE SLOVA 
Téma na tento mesiac 
Boh nás nikdy neprestáva milovať.  
 
Biblická lekcia v skratke  
Po roku v Antiochii Svätý Duch hovorí kresťanom, aby oddelili 
Pavla a Barnabáša na prácu, do ktorej ich Boh povolal. Kresťania 
sa postia modlia skôr ako na nich položia svoje ruky, aby ich 
vyslali. Najprv idú na Cyprus a svedčia tam prokonzulovi. Keď sa 
čarodejník Elymas snaží odviesť prokonzula od viery, Pavol mu 
hovorí, že na nejaký čas príde o zrak. Boh vysiela Pavla 
a Barnabáša ako poslov svojej milosti.   
        
Táto lekcia je o uctievaní. 
Božia milosť je otvorená pre všetkých. Svätý Duch prehovoril ku 
kresťanom v Antiochii a povedal im, aby vyslali Pavla 
a Barnabáša, aby sa ďalej delili o Božiu milosť s ďalšími ľuďmi. 
Dočasným oslepením Elymasa chcel Boh poukázať na chyby 
Elymasovho učenia a dal mu ďalšiu šancu, aby prijal Jeho milosť.       
 
Obohatenie učiteľa 

„Boh si za svojich zástupcov na zemi nevolí anjelov, ale 
ľudí, čo trpia rovnakými slabosťami, akým podliehajú tí, ktorých 
chcú zachrániť. Kristus vzal na seba ľudskú prirodzenosť, aby sa 
mohol stýkať s ľuďmi. Bolo treba, aby božský Spasiteľ prišiel ako 
človek a svetu priniesol spásu. Mužom a ženám je zverená 
posvätná úloha, aby oznamovali „Kristovo nevyspytateľné  
bohatstvo“ (Efežanom 3,8) 

Boh vo svojej múdrosti privádza ľudí hľadajúcich pravdu 
do styku s tými, čo pravdu poznajú. Podľa nebeského plánu majú 
pravdou osvietení ľudia šíriť svetlo medzi tými, čo sú v duchovnej 
tme. Ľudia čerpajú silu z veľkého zdroja múdrosti, a tým sa 
stávajú sprostredkovateľmi evanjelia, ktoré svojou tvárnou mocou 
ovplyvňuje myseľ a srdce. (Skutky apoštolov, str. 134 – orig.). 
 
Dekorácia miestnosti 
Pozri sa v lekcii 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 .Šepkaná  Žiadne 
   B. Správa o  milosti  Individuálne správy pre každé 

dieťa, „poštár“  
     
* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 

Spevník 
Misia 
Zbierka 
 
Modlitba 
 

žiadne 
 
Misijné príbehy pre deti 
Nádoba alebo košík na zbierku 
s konkrétnym určením na misiu 
Papier, farbičky, veľká obálka  

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu Žiadne 
   Veršík na zapamätanie Obálka, papier, Biblia 
   Štúdium Biblie 

 
Biblie, papier, obálka 

3 Aplikácia lekcie do 15 min. Scenár milosti 
 

Veľký hárok papiera, fixka    

4 Zdieľanie sa  do 15 min Neočakávaná milosť  Žiadne   
     

*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. Šepkaná  
 Povedz deťom, aby sa posadili do kruhu. Dieťaťu, ktoré sedí po tvojej 
pravej ruke zašepkaj správu a dieťaťu, ktoré sedí po tvojej ľavej ruke 
zašepkaj inú správu. Keď správy prešli celým kolom, popros deti, ktoré 
dostali správy ako posledné, aby ju povedali nahlas. Zahrajte si hru dva, 
alebo trikrát. Začnite ju na inom mieste v kruhu  od niekoho iného. 
 
 Zhrnutie 

Spýtaj sa:  Bolo pre vás ľahké počuť, pochopiť a poslať ďalej správy? Ako ste sa 
cítili, keď ste v rovnakom čase počuli viac ako jednu správu? (zmätení, 
stresovaní) Boh nám dal výnimočnú správu, o ktorú sa máme podeliť. Správu o  
Jeho milosti. Je veľmi dôležité, aby sme sa naučili podať túto správu jasne, aby 
ľudia pochopili Božiu správu. O tom je aj naša dnešná hlavná myšlienka:  

 BOH NÁS POSIELA AKO POSLOV SVOJEJ MILOSTI.                                                
Povedzte  spolu so mnou.  

                
          B. Správa o milosti  

      Vopred si priprav správu pre každé dieťa, v ktorej im napíšeš, že Boh ich 
má rád, okrem toho vyjadri každému dieťaťu prinajmenšom jednu pozitívnu 
vec, ktorá sa ti na ňom páči. Priprav si niekoľko správ navyše pre 
návštevníkov. Popros niekoho, kto sa oblečie za poštára, vojde dovnútra 
a doručí deťom listy. Daj deťom čas, aby prečítali svoje listy.   
 

Zhrnutie 
   Spýtaj sa: Ako si sa cítil, keď si dostal list? (Prekvapený, šťastný, dobre.) Prečo ťa 
list potešil? (Písalo sa v ňom niečo pekné.) Keď sa dozvieš nejakú dobrú správu, alebo 
zažiješ niečo pekné, čo sa ti chce urobiť? (porozprávať to iným) Je to ľahké udržať si 
dobré správy pre seba? (Nie, je to ťažké, dobrá správa sa nedá udržať.) Boh nám 
povedal najlepšiu správu, aby sme sa podelili s ostatnými – je to správa o tom, že nás 
Boh miluje. O tom je aj naša dnešná myšlienka.   
   

 BOH NÁS POSIELA AKO POSLOV SVOJEJ MILOSTI.                                                
Povedzte  spolu so mnou.  

 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- individuálne 
správy pre 
každé dieťa 
-„poštár“ 



 

* 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 myšlienku, že Boh posiela úplne normálnych ľudí ako si ty 
a ja, aby sme sa stali poslami Jeho milosti.   
 
Zbierka 

Potrebuješ:  
- košík alebo nádobu na zbierku, 
zdôraznenie určenia zbierky na 
misijné účely. 

 
 
Povedz: Je veľa spôsobov ako môžeme komunikovať: telefón, fax, e-
mail, televízia, rozhlas, atď. Najlepší spôsob komunikácie však je, keď 
môžeme vidieť niekoho tvárou v tvár. Dávaním našich darov 
podporujeme rôzne spôsoby, ktoré sú používané na šírenie evanjelia 
ľuďom okolo nás.  
 
Modlitba 
 
Povedz: Dnes ráno napíšeme list Bohu. Môžete sa mu poďakovať za 
všetky dobré veci, ktoré vám dal a povedať mu o všetkom, čo vás trápi.  
Ak chcete, môžete nakresliť rôzne veci. Vlož všetky listy do veľkej 
obálky, zapečať ju, modlite sa nad obálkou a proste Boha, aby vypočul 
a odpovedal na modlitby.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
-papier 
-farbičky 
-veľkú obálku  



 

2   
Biblický príbeh 
 

 Preberanie príbehu 
Pozvi muža oblečeného do kostýmu z biblických čias,  aby zahral Jána 
a porozprával príbeh.  
Počas čítania alebo rozprávania príbehu robia deti nasledovné pohyby: 
Keď počujú:    Robia: 
Pavol/Barnabáš  palce hore 
Elymas   palce dole 
Prokonzul   skrížia ruky na hrudi a uklonia sa 

  
    
 

Čítaj alebo porozprávaj  príbeh. 
 Volám sa Ján Marek. Som priateľ Pavla a Barnabáša. Sme práve na ceste, aby sme 
rozprávali ďalším ľuďom o Božej láske. Prišiel som sem, aby som sa naučil ako mám učiž 
iných ľudí, hoci toho ešte veľa neviem. Snažím sa však zdokonaľovať. Dovoľte však, aby 
som sa vrátil na začiatok.  
Pavol a Barnabáš pracovali spolu v Antiochii jeden rok. Boli veľmi zaneprázdnení učením, 
kázaním a pomáhaním ľuďom. Cirkev neustále rástla a rástla.  
Jedného dňa sa niektorí členovia postili a modlili. Prosili Boha, aby ich viedol a aby im 
povedal, čo od nich očakáva. Počas toho ako sa modlili, Svätý Duch im povedal: „Povolal 
som si Pavla a Barnabáša, aby konali výnimočnú prácu pre mňa. Chcem, aby ste sa za nich 
modlili a vyslali ich, aby niesli dobrú správu o Ježišovi na iné miesta.“  
Všetci boli smutní, keď sa dozvedeli, že Pavol s Barnabášom odídu preč, ale zároveň chceli, 
aby aj iní ľudia počuli o Ježišovi. Tak sa veriaci v Antiochii postili a modlili skôr ako sa 
stretli na výnimočnom modlitebnom zhromaždení. Na tomto stretnutí starší zboru položili 
ruky na Pavla a Barnabáša a modlili sa za nich.  
Pavol a Barnabáš súhlasili s tým, aby ma zobrali so sebou, aby ma naučili evanjelizovať. 
V prístave Seleukia sme nastúpili na loď a plavili sme sa na Cyprus. Cestovali sme okolo 
ostrova a zastavili sme sa v každej synagóge, kde sme učili o Ježišovi všetkých ľudí, ktorí 
chceli počuť o Ježišovi.  
Nakoniec sme prišli na druhú stranu ostrova do prístavu Pafu. Stretli sme tam židovského 
čarodejníka a falošného proroka, ktorý sa volal Barjezus alebo Elymas. Bol dôležitým 
mužom a jedným zo sluhov Rímskeho prokonzula.  
Cyprus nie je veľký ostrov a preto sa správy o cudzincoch veľmi rýchlo rozšírili. Prokonzul 
sa dopočul o Pavlovi. Bol zvedavý a chcel počuť Božie Slovo. Elymasa vôbec nebol šťastný, 
keď sa o tom dozvedel. Obával sa, že stratí svoj vplyv na prokonzula. Preto sa ho pokúšal 
postaviť proti Pavlovi a Barnabášovi.  
Svätý Duch ukázal Pavlovi, čo sa deje. Pavol sa otočil, pozrel priamo na Elymasa a povedal: 
„Diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti! 
Neprestaneš vari prevracať priame Pánove cesty? A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka: 
Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko.“  
V tom momente Elymas pocítil tmavý hmlistý závoj, ktorý sa zroloval pred jeho očami. 
Žmurkal, šúchal si oči. Snažil sa tmu odtlačiť od seba. Všetko postupne pred nim tmavlo. 
Elymas bol zrazu slepý, stalo sa to presne tak, ako to Pavol pred chvíľou povedal. Nevidel 
absolútne nič. Tápal okolo seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku, aby nepadol.  

Potrebuješ: 
- Muž oblečený 
do kostýmu 
z biblických čias  



Prokonzul žasol. Ešte pred chvíľou Elymas videl, teraz nevidí nič a je slepý. Toto 
presvedčilo prokonzula o tom, že Pavol učí pravdu. Takto uveril prokonzul  v Boha.  
Cestovali sme na mnohé miesta. Všade, kde sme prišli, sme rozprávali dobrú správu o tom, že 
Božia milosť je zadarmo a je daná všetkým ľuďom. Veľa som sa  počas ciest od  Pavla 
a Barnabáša naučil. Veľmi mi to pomohlo neskôr, keď som pokračoval v rozprávaní 
o Ježišovi iným ľuďom.  
 

Zhrnutie 
Spýtaj sa: Prečo odišli Pavol s Barnabášom z Antiochie? (Svätý Duch povedal veriacim, 
aby sa modlili za nich a aby poslali veriacich na iné miesta, kde budú učiť iných ľudí.) Kam 
viedla ich prvá cesta?  (Do Seleukie a potom na Cyprus.) Čo robili, keď prišli na Cyprus? 
(Cestovali po ostrove a rozprávali o Ježišovi.) Kto sa ich pokúšal zastaviť v ich práci? 
(Elymas) Prečo? (Bál sa, že stratí svoj vplyv na prokonzula.) Čo urobil Pavol? (Povedal 
Elymasovi, že na nejaký čas oslepne.) Čo si pomyslel prokonzul, keď Elymas oslepol? 
(Uveril, že Pavol a Barnabáš prišli za ľuďmi s posolstvom od Boha.) Boh chce, aby sme 
rovnaké posolstvo niesli aj dnes. Povedzme spolu dnešnú hlavnú myšlienku: 

 BOH NÁS POSIELA AKO POSLOV SVOJEJ MILOSTI.                                                
Povedzte  spolu so mnou.  

 

 Verš na zapamätanie 
Vopred napíš každé slovo veršíka na zapamätanie na samostatný 
prúžok papiera a vlož ich do obálky. (Ak je veľká skupina, použi viac 
sad papierikov.) Povedz deťom, aby vyprázdnili obálku a uložili slová 
v správnom poradí. Dovoľ im použiť  ich Biblie ak je to nevyhnutné. 
Vložte slová späť do obálky a opakujte verš pokiaľ ho deti vedia 
naspamäť.  
Dnešný verš na zapamätanie je:  „Svätý Duch im povedal, oddeľte mi Barnabáša a Pavla 
na dielo, na ktoré som ich povolal.“ (Skutky 13:2) 

Štúdium Biblie 
Vopred napíš texty na prúžky papiera a vlož ich do obálky.  
Povedz: Poďme objaviť viac o Božích daroch milosti a to, ako fungujú v našich životoch. 
Potrebujem dobrovoľníka, ktorý vyberie z obálky správy od Boha. Daj deťom čas k tomu, 
aby prečítali text a odpovedali na otázky:  

1 Jánova 4,9  Ako nám Boh ukazuje svoju lásku?  
Kolosanom 1,12-14 Od čoho nás Boh zachránil?  

                  1 Petrova 5,7 Čo hovorí Boh o tom, že tí, ktorí veria v Neho môžu 
robiť 

                  Jakuba 3,17-18  Čo zasľúbil Boh všetkým ľuďom?  
                  Jeremiáš 29,11  Aký je Boží plán pre nás?  
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Pamätáš si prečo sa Pavol s Barnabášom vydali na cestu?  (Pretože Svätý Duch 
to povedal veriacim v Antiochii.) Má Boh plán pre tvoj život?  (Áno.) Prečítajme si znova 
Jeremiáš 29,11. Daj deťom čas. Pavol prežil veľa problémov. Musíme sa strachovať, 
keď čelíme problémom? (Nie, Boh nám zasľúbil, že s nami bude stále.) Čo nám hovoria 
naše texty o Bohu? (Že nás má rád a je s nami stále. Zachránil nás od hriechov a chce 
pre nás len to najlepšie.) Tú istú milosť ponúka všetkým Sme poslovia jeho milosti pre 
svet okolo nás. Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku: 
 
 
   

 BOH NÁS POSIELA AKO POSLOV SVOJEJ MILOSTI.                                                
 

Potrebuješ:  
- obálku 
- papiere 
- Bibliu 



                                                 

 
3  
    Aplikácia lekcie 

 
Scenár milosti 

Pripevni veľký hárok papiera na viditeľné miesto a do stredu papiera 
nakresli bodku. Povedz: Toto si ty. Poďme nakresliť tvoj svet. Nakrelsi 
tri kruhy a pomenuj ich: domov, škola, aktivity. Vyber si niektorý 
z nasledujúcich scenárov a spýtaj sa: Ako sa môžeš stať poslom milosti 
v nasledujúcich situáciách? Možne, že si budete chcieť zmeniť a vybrať 
iný scenár, ktorý lepšie vyhovuje vašej situácii.  
 
Domáci scenár:  
 
Tvoja staršia sestra sa pripravuje na testy do školy. Tvoj mladší brat ju 
stále volá, aby sa s nim išla hrať. Ako sa môžeš stať poslom milosti?  
 
Nie si na rade, aby si umýval riady. Riady sú v drese.  Tvoja mamička 
práve pomáha ockovi. V drese je veľa špinavých hrncov, ktoré treba 
poumývať a ty nenávidíš umývanie hrncov. Ako sa môžeš stať poslom 
milosti?  
 
Mamička s ockom ti  musia neustále pripomínať, aby si spravil domáce 
práce. Ako sa dá prejaviť milosť v takejto situácii.  
 
Školský scenár: 
 
Učiteľ odišiel z triedy. Všetci sa rozprávajú a robia hluk. Učiteľ vás však 
poprosil, aby ste si ticho kreslili na papiere. Ako sa môžeš stať poslom 
milosti?  
 
Tvojmu kamarát má veľké problémy s matematikou. Tebe ide 
matematika veľmi dobre. Cez prestávku sa chceš hrať s loptou. Chceš sa 
zahrať s kamarátmi. Čo môžeš spraviť, aby si sa stal poslom milosti?  
 
Tvoji kamaráti sú veľmi nepríjemní voči jednému chlapcovi. Ani tebe ten 
chalan nie je sympatický, cítiš však, že je to neférové správanie voči 
nemu. Ako sa môžeš stať poslom milosti?  
 
Školské aktivity 
 
Často si ťa vyberajú pri športoch za kapitána. Páči sa ti, keď môžeš 
vyberať najlepších hráčov do svojho tímu. Niektorí ľudia musia vždy 
čakať až do konca, kým si ich niekto vyberie do tímu. Ako sa môžeš stať 
poslom milosti?  
 
Dostal si ponuku, aby si hral hlavnú postavu v školskom programe. Sú tri 
predstavenia. Jedno z nich je v piatok večer. Ako sa môžeš stať poslom 
milosti?   

Potrebuješ: 
- veľký hárok 
papiera 
- fixky 



                
 
Zhrnutie 
 Spýtaj sa: Je to vždy ľahké byť poslom milosti? Prečo? S čím si môžeme byť istí, 
keď musíme čeliť ťažkým situáciám/výberom? (Božia milosť je dostatočná, aby nám 
pomohla        využiť situáciu k tomu, aby sme šírili Božiu milosť iným ľuďom.) Povedzme 
spolu hlavnú myšlienku:  
 

 BOH NÁS POSIELA AKO POSLOV SVOJEJ MILOSTI.                                                
 
 
                                                 

 
4       
    Zdieľanie sa 
 
Neočakávaná milosť 
 Spýtaj sa: Čo je milosť? (Je to dar, ktorý si nezaslúžime. Niečo, čo 
nedokážeme zarobiť. Jedinú vec, ktorú musíme spraviť, je milosť prijať.) 
Poďme naplánovať prekvapenie pre niekoho. Naplánujte skupinové 
prekvapenie,  aktivitu, ktorú môžu deti robiť spolu, napríklad, že zaspievajú 
piesne v domove dôchodcov, vyčistia niekomu záhradu, poupratujú zbor.  
Naplánujte niečo, s čím môžete pomôcť niekomu.  
Prípadne pomôž deťom naplánovať individuálne dary milosti, niečo, čo môžu 
deti  individuálne kamarátom, alebo rodinným príslušníkom.  
  
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Aké to je stať sa poslom milosti a urobiť niečo, čo iní vôbec nečakajú? Čo 
môžeme povedať, keď sa nás ľudia spýtajú, prečo im prejavujeme milosť? Prečítajte 
nahlas 1 Jánovu 4,9. Povedz: Boh nám dal toľko darov milosti, že aj my sa chceme stať 
poslami milosti. Povedzme našu hlavnú myšlienku: 
 

 BOH NÁS POSIELA AKO POSLOV SVOJEJ MILOSTI.                                                
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