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Zdroje : 
Skutky 9,1-9;  

Skutky apoštolov, 
str. 112-121 
Prvé spisy,  

str. 200 - 202 
 

Veršík na 
zapamätanie 
„Milujem ťa 

večnou láskou.“ 
Jeremiáš 31,3 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že  Boh 

nás nikdy 
neprestane mať 

rád. 
Cítiť istotu Božej 
nekonečnej lásky. 

Reagovať oslavou 
Božej lásky, ktorá 

nikdy nesklame. 
 

Hlavná myšlienka 
„Boh nás nikdy 

neprestáva 
milovať.“ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SLEPÝ MUŽ VIDÍ  
 
Téma na tento mesiac 
Boh nás nikdy neprestáva milovať.   
 
Biblická lekcia v skratke  
Na ceste do Damasku, kde chce hľadať a uväzniť kresťanov je 
Saul zastavený silným svetlom z neba. Ježiš sa s nim rozpráva 
a sľubuje mu ďalšie zjavenie, v ktorom mu povie, čo má robiť. 
Saul je oslepený svetlom a musí byť odvedený do Damasku, kde 
zostáva v dome ďalšie štyri dni. Skúsenosťou je tak silno 
zasiahnutý, že nič neje ani nepije.        
Táto lekcia je o uctievaní. 

Saul určite nebol najvhodnejším kandidátom, ktorému  
mala byť zjavená Božia láska. Napriek tomu, nie je to výborný 
príklad toho, aká by mala byť Božia milosť; miluje tých, ktorí sú 
nemilovaní, vracia späť tých, ktorí idú nesprávnym smerom, 
zdoláva tých, ktorí bojujú proti tebe. Božia milosť neustále 
prekonáva aj ten najtvrdší odpor. Boh nás nikdy neprestáva 
milovať.   
 
Obohatenie učiteľa 

„Len čo Saul povolil presviedčajúcej moci Ducha 
Svätého, pochopil omyly svojho života a uznal ďalekosiahle 
požiadavky Božieho zákona. Bývalý pyšný farizej, presvedčený, 
že je ospravedlnený na základe svojich dobrých skutkov, teraz sa 
v pokore a prostote malého dieťaťa sklonil pre Bohom, vyznával 
vlastnú nehodnosť a odvolával sa na zásluhy ukrižovaného 
z zmŕtvychvstalého  Spasiteľa. Saul túžil byť v plnom súlade 
a spoločenstve s Otcom a Synom a vo svojej naliehavej túžbe po 
odpustení  a prijatí vrúcnymi modlitbami sa utiekal k trónu 
milosti. (Skutky apoštolov, str. 119-120).  
 
 
Dekorácia miestnosti 
Návrh nástenky  
 
Mapa prvej Pavlovej cesty a vzdialenosť medzi Damaskom 
a Jeruzalemom. Môžete vytvoriť miesto na nástenke, kde deti 
môžu vytvoriť podobnú mapu s podobnou  vzdialenosťou medzi 
miestami, ktoré poznajú.  
Mapa Pavlovej prvej misijnej cesty.  
Informácia o miestach, kde sú  kresťania prenasledovaní 
v súčasnosti.  
Vytvor v triede vnútornú scénu izby. Súčasťou scény sú: stôl, 
stolička, posteľ, ktorá sa dá zrolovať, alebo matrac.  
 
 
 
 

 



MILOSŤ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. Cesta do Damasku  Žiadne 
   B. Svetlo v tme Výber svetelných zdrojov 

(pozri aktivity), papier, 
ceruzky, silná lampa alebo 
bodové svetlo.  

   C. Pod svetlom   
* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 

Spevník 
Misia 
Zbierka 
Modlitba 

žiadne 
 
Misijné príbehy pre deti 
Košík na zbierku, určenie na 
misiu  
žiadne 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu kostýmy biblických postáv, 
silná lampa alebo bodové 
svetlo, magnetofón, šatka na oči 

   Veršík na zapamätanie 4 tvary sŕdc, Biblia 
   Štúdium Biblie Biblie 

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Maj rád  nepríjemných  

ľudí  
 

Papier, farbičky  
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Boh nás miluje Papier, farbičky/fixky, fólie na 
meotar  

*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. Cesta do Damasku  
 

Povedz: Predstavte si, že ideme cestovať do Damasku a naša cesta bude trvať 
jeden mesiac. Cestou sa musíme najesť, niekde prespať. Nebudeme bývať 
v hoteli ani nebudeme jesť v reštauráciách, pretože  nemáme dosť peňazí. Každý 
človek povie jednu vec, ktorú si zoberie, ďalší človek povie  ďalšiu vec a pridá 
k tomu vec prvého človeka. Posledný človek pridá svoju vec a povie všetky veci 
predchádzajúcich ľudí. Hru začnite takto: „Som na ceste do Damasku a so sebou 
si zoberiem.....“ Jeden dospelý zapisuje zoznam vecí a pomôže ich vymenovať, ak je 
to nevyhnutné.  

Zhrnutie 
Spýtaj sa: Chceli by ste so sebou niesť všetky tie veci? Čo sa vám na dovolenkách 
a výletoch najviac páči?  V dnešnom príbehu Saul cestuje do Damasku. Nevieme, 
čo si zobral so sebou, ale vieme, prečo tam išiel. Jeho zámerom bolo 
prenasledovanie a zabíjanie kresťanov. Aj napriek tomu ho mal Boh rád. O tom 
je aj dnešná hlavná myšlienka:  

 BOH NÁS NIKDY NEPRESTÁVA MILOVAŤ.                                                       
Povedzte  spolu so mnou. 

             
   B. Svetlo v tme  
Vopred si priprav na stôl svetelné zdroje. Povedz deťom, aby ich zoradili od najsilnejšieho po 
najslabšie.  
 
 
 
 
 
                 Zhrnutie 

 
Pozrite sa na rôzne svetlá a povedzte, ktoré z nich je najsilnejšie a ktoré najslabšie. Ak 
je to možné, triedu zatemnite a rozsvieťte baterky, lampy, sviečky. Spýtaj sa: Na čo 
používame túto vec? V ruke drž baterku. Spýtaj sa: Aký je rozdiel v intenzite svetla 
keď porovnáme baterku a narodeninovú sviečku? Povedz: Sú to dve rozdielne svetlá 
určené každé na niečo iné. Aj my všetci svietime na rozličných miestach, ale všetci 
máme za úlohu pracovať pre Ježiša. Ježiš mal prácu pre Saula, ale Saul sa o to 
nezaujímal. Ježiš ho mal napriek tomu rád. O tom je aj naša hlavná myšlienka:  

 BOH NÁS NIKDY NEPRESTÁVA MILOVAŤ.                                                       
Povedzte  spolu so mnou. 

 

Potrebuješ:  
-rôzne svetelné zdroje: 
lampy, sviečky 
rôznych veľkosti, atď. 
- papier 
- farebné ceruzky 



C. Vo svetle  
Vopred si priprav silnú lampu tak, aby svietila na bielu stenu. Lampa by mala 
vytvárať efekt bodového svetla. Pozvi postupne všetky deti a postav ich ku 
stene tak, aby na nich dopadal lúč svetla. Spýtaj sa ich jednoduchú otázku. 
Napríklad: „Čo si raňajkoval?“ Nenúť ich, ak sa nechcú podieľať na tejto 
aktivite.  
 
Zhrnutie 

Spýtaj sa: Aké to bolo stáť pod svetlom? Je možné sa schovať, keď na vás svieti 
svetelný lúč. (Nie, nie je možné odísť nikam.) Saulov život sa zrazu ocitol pod Božím 
svetlom. Bohu sa nepáčilo to, čo videl. Napriek tomu Boh neprestal Saula milovať.  
O tom je aj dnešná hlavná myšlienka.  

 BOH NÁS NIKDY NEPRESTÁVA MILOVAŤ.                                                       
Povedzte  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 detské misijné príbehy. Zdôrazni myšlienku toho, ako stretnutie s Bohom mení životy.  
 
 
Zbierka 
Povedz: Časť darov v tomto štvrťroku pomôže ľuďom v (povedz miesto, 
na ktoré sú dary určené) aby sa dozvedeli o Božej láske.    
 
Modlitba 
Povedz deťom, aby sa postavili do kruhu. Choď okolo kruhu a povzbuď 
deti k tomu, aby doplnili vetu, „Milý Bože, vďaka tvojej láske mám 
_____________. (Napr. priateľov, rodinu, radosť, jedlo, všetko, čo 
potrebujem, atď.) Po tom, čo mali všetci možnosť pomodliť sa túto 
modlitbu, ukonči modlitbu vďakou za to, že nás Boh vždy miluje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- Košík na 
zbierku, určenie 
na misiu  
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 Biblický príbeh 

 
Preberanie príbehu 
Postavy: Saul, Saulovi spoločníci, hlas Ježiša   
 
Nahraj Ježišove slová, alebo postav niekoho za plachtu a nech ich 
prečíta.  
 
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
  (Saul a jeho spoločníci chodia okolo triedy.) Saulov zúrivý 
a zamračený výraz tváre bol povestný. Mnohým pripadal ako hrmiaci 
mrak s nohami. Jeho hlas dunel ako hrom a zdalo sa akoby okolo neho 
šľahali blesky. Bol rovnako nebezpečný ako blesk. Jeho jediným 
cieľom v živote bolo nájsť a zlikvidovať nových kresťanov.  
Saul a jeho pomocníci rýchlo kráčali po ceste. Mali namierené do 
známeho starobylého mesta Damasku. Mali pri sebe oficiálne 
povolenie, ktoré ich oprávňovalo k tomu, aby mohli kresťanov zajať 
a priviesť ich do Jeruzalema, kde mohli byť odsúdení na trest smrti.  
Horúce poludňajšie slnko pálilo na cestovateľov. Napriek tomu 
napredovali rýchlo dopredu. Boli odhodlaní splniť svoje poslanie. Za 
posledné dni prešli už takmer 240 kilometrov. A teraz mali Damasok  
už takmer na dohľad.  
Potom zrazu bez varovania, uprostred tohto výnimočného dňa, z neba 
zažiaril silný lúč svetla. (Zapni bodové svetlo.) Lúč svetla bol oveľa, 
oveľa silnejší ako najjasnejšie slnko napoludnie. Cestovatelia v šoku 
padli na zem! (Deti padajú na podlahu.)  Saul pozeral do 
ohromujúceho svetla!  
Vtedy k nemu prehovoril Ježiš. (Nahrávka hlasu:) „Saul, Saul, prečo 
ma prenasleduješ?  
V tom okamihu Saul pochopil, že Ježiš je skutočne Bohom. On 
skutočne existuje! On skutočne vstal z mŕtvych! Bolo to presne tak, ako 
tomu verili kresťania.  
Saul pochopil, čo mu Ježiš hovoril: „Keď prenasleduješ mojich 
nasledovníkov, Saul, v skutočnosti prenasleduješ mňa!“  
Jediné, na čo sa Saul zmohol bolo, že pozeral do svetla a šepkal, „Kto 
si Pane?“ (Nahrávka hlasu:) „Som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 
Choď do mesta, kde ti bude povedané, čo musíš robiť.“ A potom sa 
svetlo stratilo. (Vypni svetlo.) 
(Všetci začínajú vstávať, vyzerajú oslepení od svetla.) Muži, ktorí 
cestovali so Saulom neboli schopní vydať ani hlások. Videli silné 
svetlo, avšak nevideli Ježiša. Počuli hlas, ale Ježišovým slovám 
nerozumeli. Snažili sa dostať späť na nohy, zatiaľ čo sa pozerali 
nechápavo jeden na druhého.  
Saul sa tiež obzeral okolo seba. (Obzerá sa okolo sebe a naťahuje ruky 
pred seba. Saulovi zakry oči šatkou.) Ale nič nevidel. Bol slepý! Úplne 
slepý! Točil hlavou zo strany na stranu. „Nič nevidím!“ potichu šepkal. 
Saulovi spoločníci mu chytili ruku. (Jeden človek chytá Saulove ruky 
a vedie ho ku stoličke.) Viedli ho cestou do mesta. Bol to zvláštny 
sprievod! Len pred pár minútami bol Saul všemohúcim 

Potrebuješ: 
- kostýmy 
biblických 
postáv  
- bodové svetlo  
- magnetofón  
- šatka na oči 



prenasledovateľom, ktorý mal za cieľ chytiť a zajať každého kresťana, 
ktorého  našiel. Teraz je po ceste vedený on. Teraz bol on v pozícii 
bezradného a bezmocného dieťaťa. Saulove  nohy sa šúchali v prachu, 
avšak vôbec žiadnu pozornosť nevenoval tomu, kam ho vedú. V jeho 
mysli mu vírila len jedná jediná myšlienka. Videl Ježiša! On skutočne 
videl Ježiša!    

Zhrnutie 
Spýtaj sa:  Kto má rád zlých a nepríjemných ľudí? Saul pred tým ako prišiel do 
Damasku zabil mnohých kresťanov. Prečo si myslíte, že ho v tom Boh zastavil? (Aby 
ochránil cirkev v Damasku. Kvôli tomu, že Boh mal pre Saula výnimočnú prácu.) Najlepší 
dôvod môžeme nájsť v dnešnej hlavnej myšlienke. Povedzme ju spolu:  
 

 BOH NÁS NIKDY NEPRESTÁVA MILOVAŤ.     
 
Je to pravda. Napriek tomu, čo Saul predtým robil, Boh ho nikdy neprestal milovať. 
A nikdy neprestane milovať ani nás.                                                    
 

Verš na zapamätanie 
 
 
 
 
 
Napíš jednotlivé slová z verša na zapamätanie na štyri vystrihnuté tvary  sŕdc. Slová 
pomiešaj a nechaj deti, aby slová zoradili do správneho poradia. Ako pomôcka im poslúžia 
ich Biblie. Zopakujte verš dvakrát, potom odober jedno srdce. Prečítaj verš, povedz  aj slovo, 
ktoré je odobraté. Pokračujte dovtedy, kým odoberiete aj posledné slovo a deti dokážu 
zopakovať celý verš. Ak máš väčší počet detí v triede, môžeš vytvoriť menšie skupiny 
a použiť viac sad sŕdc.  
Dnešný verš na zapamätanie je: „Milujem ťa večnou láskou“ 
(Jeremiáš 31:3  

Štúdium Biblie 
Potrebuješ: 
- Biblie  

Povedz: Saulov príbeh je prerozprávaný v knihe skutkov dvakrát. Prvýkrát ho 
rozpráva jeho priateľ Lukáš v Skutkoch 9:1-9. Potom ho rozpráva Saul sám 
v Skutkoch 22,3-11. Prečítajte obidva a urobte zoznam všetkých rozdielov.  
Prečítajte a porovnajte: 
Skutky 9,1-2 a Skutky 22,3-5 
Skutky 9,3-4 a Skutky 22, 6-7 
Skutky 9,5-18 a Skutky 22,8-16  
Povedz: Saul nám ponúka pri rozprávaní svojho príbehu o niekoľko viac detailov. 
Ktoré sú to? Daj priestor na diskusiu.  
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Prečo Saul prenasledoval kresťanov? (Bol presvedčený o tom, že robí správnu 
vec.) Myslíš si, že Saul bol šťastný z toho, že prenasledoval a zabíjal  kresťanov?  Je 
správne útočiť a zraňovať človeka, ktorý neverí tak ako ty? Prečo? Prečo spôsobila 
skúsenosť, že Saul videl Ježiša vo videní to, že v neho uveril. Prečo pociťoval  Saul túžbu 
porozprávať svoj príbeh iným ľuďom? (Aby pochopili Božiu milosť a odpustenie.) Naša 
dnešná myšlienka nám hovorí o tom, čo sa Saul dozvedel. Zopakujme si ju spolu:  

 BOH NÁS NIKDY NEPRESTÁVA MILOVAŤ.                                                      
 

Potrebuješ: 
- štyri tvary sŕdc 
- Bibliu 
 
 



 

 

3  
    Aplikácia lekcie 

 
Maj rád nepríjemných ľudí 
 Spýtaj sa: Ako zvyčajne reagujete, keď je niekto voči vám 
nepríjemný? Daj deťom priestor na odpovede. V čom je Božie 
zaobchádzanie s nami  podobné, alebo odlišné od nášho jednania? Čo 
asi Boh od teba chce, keď je niekto voči tebe nepríjemný? (Modli sa za 
takého človeka; popros láskavého dospelého človeka, aby ti s tým 
človekom pomohol; sprav niečo pekné pre takého človeka.)  
Popremýšľaj nad niekým, kto bol nepríjemný voči tebe. Obkresli svoju 
ruku a vystrihni ju. Na jednu stranu svojej papierovej ruky napíš 
meno toho človeka, alebo nakresli jeho obrázok. Na druhú stranu 
papiera napíš ako budeš na daného človeka reagovať, keď bude 
najbližšie nepríjemný voči tebe.  

 
Zhrnutie 
 Povedz: Niekedy sú ľudia tak nepríjemní, že potrebuješ na pomoc niekoho iného. 
Presne to urobil so Saulom Boh. Zastavil Saula v tom, aby ubližoval kresťanom. Ježiš chce, 
aby si bol milý voči ľuďom, ktorí sú nepríjemní a zlí. Ak ti však ubližujú, zrejme budeš 
potrebovať pomoc dospelého človeka. Ak si bol ty človekom, ktorý bol nepríjemný voči iným, 
Boh ťa má aj napriek tomu rád. Pomôže ti v tom, aby si to napravil a bol voči ľudom milý. 
Áno, Boh nás miluje aj vtedy, keď robíme zlé veci a odpustí nám, keď Ho o to poprosíme. 
Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:  

 BOH NÁS NIKDY NEPRESTÁVA MILOVAŤ.                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- papier 
- ceruzky 
- nožnice 



4       
    Zdieľanie sa 
 
 
Boh nás miluje 
Povedz deťom, aby nakreslili veci, ktoré urobili nesprávne a ktoré ľutujú. Daj 
im potom priehľadnú fóliu na meotar, ktorou neskôr prekryjú hárok papiera. 
Pomôž im nakresliť kríž a srdce na fóliu. Potom napíšte na vrch alebo spodok 
fólie: „Boh nás nikdy neprestáva milovať, aj napriek tomu, čo robíme.“  
Povedz: Položte fóliu na váš obrázok. Čo vidíte? Všetko je schované za krížom.  Boh sa 
postaral o všetky veci, ktoré sme v živote spravili. Rozdeľte sa do dvojíc 
a porozprávajte sa o tom, ako vám Boh pomohol dať do poriadku zlé veci, ktoré ste 
predtým spravili  
  
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Je  ľahké mať rád niekoho, kto vám urobil čosi zlé? Prečo? Ako sa cítite, keď 
si uvedomujete skutočnosť, že Boh nás má neustále rád? (dobre, milovaný, akceptovaný) 
Znamená to, že si môžeme robiť to, čo nám  chce a neuvažovať nad inými ľuďmi? (Nie. 
Boh chce od nás, aby sme ukázali  iným ľuďom takú istú lásku, akú Boh preukázal nám.) 
Zapamätajme si dnešnú hlavnú myšlienku. Povedzte ju so mnou:  

 BOH NÁS NIKDY NEPRESTÁVA MILOVAŤ.                                                       

 
 
    
Ukončenie 
 Stojte spolu a postavte sa do tvaru srdca. Povedz: Boh nás má všetkých vo svojom 
srdci. Nesmierne nás miluje. Poďme sa Mu poďakovať za jeho lásku a poprosme Ho, 
aby nám pomáhal v týždni, ktorý je pred nami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- papier  
 - farebné 
ceruzky/fixky 
- fólie na meotar 
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