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Zdroje : 
Skutky 9,10-19; 

Skutky apoštolov,  
str. 115-122 

 
Veršík na 

zapamätanie 
„On je mojou 

vyvolenou 
nádobou“ 

Skutky 9,15 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že Božia 
milosť nepozná 

hranice. 
Cítiť vďačnosť 

za to, že Boh nás 
neustále hľadá, 
aby nám mohol 

povedať o svojej 
láske. 

Reagovať   tým, 
že si budú 

uvedomovať 
Božie mnohé 

láskavé odkazy.  
 

Hlavná 
myšlienka 

„Božia láska je 
ako svetlo v tme.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 

VIDÍM! 
 
Téma na tento mesiac 
Boh nás nikdy neprestáva milovať.   
Biblická lekcia v skratke  
 Ježiš sa zjavuje Saulovi a hovorí mu o tom, že pošle Ananiáša, 
aby obnovil jeho zrak. Potom sa Ježiš rozpráva s Ananiášom 
a hovorí mu, aby šiel za Saulom. Saul najskôr váha, pretože si 
uvedomuje všetko zlo, ktoré Saul napáchal. Tiež si spomína na 
Saulovo poslanie v Damasku, kde mal prenasledovať kresťanov. 
Ježiš však uisťuje Ananiáša o tom, že Saula si vybral pre 
vznešenú prácu. Ananiáš ide za Saulom a oslovuje ho ako „brata“. 
Boh používa Ananiáša k tomu, aby uzdravil Saula. Ananiáš 
sľubuje Saulovi, že bude naplnený Svätým Duchom.  
        
Táto lekcia je o uctievaní. 
Božia milosť spôsobila v Saulovom živote nielen to, že prestal 
prenasledovať veriacich ľudí, ale spôsobila zmenu v jeho živote, 
aby sa stal bojovníkom za to, proti čomu, predtým bojoval.  
Ananiáš poskytuje dobrý príklad milosti, keď prijíma Saula do 
rodiny veriacich a nazýva ho „bratom.“ Božia milosť sa prejavuje 
v životoch hriešnikov dodnes.   
 
Obohatenie učiteľa 
„Keď sa Saulovi v jeho zaslepenej horlivosti a predpojatosti zjavil 
Kristus, ktorého prenasledoval, hneď sa dostal  do spojenia 
s cirkvou, ktorá je svetlom sveta. V tomto prípade Ananiáš  
predstavuje Krista a zároveň aj Kristových pozemských 
služobníkov určených na to, aby konali miesto neho. Ananiáš sa 
miesto Krista dotýka Saulových očí, aby mohli vidieť. Miesto 
Krista kladie naňho svoje ruky, a keď sa v Kristovom mene modlí, 
Saul dostáva Ducha Svätého. Všetko sa deje v Kristovom mene 
a v jeho moci. Kristus je zdroj; cirkev sprostredkúva spojenie.“ 
(Skutky apoštolov, str. 122 – orig.).  
 
Dekorácia miestnosti 
Pozri lekciu 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. B ako bubliny Malé nádoby s tekutinou na 
výrobu bublín, tenké drôtiky  

   B. Hra na mŕtveho Žiadne 
   C. Prechádzka so šatkou 

na očiach 
Šatky na oči 

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

žiadne 
 
Misijné príbehy pre deti 
Košík na zbierku, určenie na 
misiu 
Školská tabuľa  alebo biela 
tabuľa, krieda/fixky 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu Kostýmy biblických postáv,  
kúsky ovocia, stôl a stoličky, 
magnetofón   
 

   Veršík na zapamätanie Vrecko s fazuľami alebo 
skrčený papier 

   Štúdium Biblie Biblie  
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Božie svetlo lásky  

 
Papier, farbičky vyžarujúce 
svetlo alebo svetielkujúci  
papier, Biblie, baterka 
 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Zapáľ  sviečku Malé sviečky, kartičky vo 
veľkosti 10 x 15 cm, fixky, 
darčekový baliaci papier, 
Lepiaca páska 
 
 

*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. 
 Potrebuješ:  

-Malé nádoby s tekutinou na výrobu bublín.  
-Tenký drôtik  

 
 Recept na bublinovú tekutinu 

Do polovice pohára vlej čistiacu tekutina na 
umývanie riadov. Pohár doplň vodou.  
Na to aby si dokázal vyrobiť väčšie bubliny, 
potrebuješ zvýšiť pomer tekutiny na čistenie. Na 
vytvorenie bublín, ktoré vydržia dlhšie je 
potrebné pridať rovnaké množstvo cukru alebo  
želatiny ako bolo  množstvo čistiacej tekutiny. Na 
výrobu paličky na bubliny ti poslúžia tenké 
drôtiky, ktoré treba upraviť do kruhového tvaru.  

 
A. B ako bubliny 
 Rozdaj deťom nádoby s tekutinou na výrobu bublín. Povedz: Budeme sa pozerať, 
kto dokáže vyrobiť na jeden krát čo najviac bublín a kto dokáže vytvoriť najväčšiu 
bublinu.  
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Prečo asi Boh vytvoril bubliny? Akceptuj akúkoľvek odpoveď. Nie som si 
celkom istý, ale uvažujem nad tým, že to bolo zrejme kvôli tomu, lebo nás má rád. 
Bubliny sú akoby darčekom, ktorý dostávame zadarmo. Nerobíte nič pre to, aby ste si 
zaslúžili darček. Jedinú vec, ktorú musíme spraviť, je darček prijať. Aké ďalšie veci 
nám Boh dáva len preto, lebo nás miluje? (nádherné kvety, chutné jedlá, žiarivé hviezdy, 
dúhy, príjemné vône) Všetky tieto vecí nám ukazujú Božiu milosť. Saul zažil Božiu milosť 
neobvyklým spôsobom. Dnes sa o ňom dozvieme viac. Dnešná hlavná myšlienka je:   

 
 BOŽIA LÁSKA JE AKO SVETLO V TME.                                                       

 Povedzte to spolu so mnou. 
                

   B. Hra na mŕtveho 
Povedz deťom, aby sa postavili do radu jeden za druhého. Povedz: Dnes 
sa budeme hrať hru na mŕtveho. Budete postupne prichádzať ku mne 
po jednom. Postavíte sa ku mne chrbtom. Keď poviem „Môžeš,“ 
uvoľníte sa, napnete celé telo a budete padať dozadu  a mne dovolíte, 
aby som vás chytil.  
 

 



 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Bolo to ľahké uvoľniť sa a padnú dozadu? Prečo? Ako by ste sa cítili, keby vás mal 
chytať človek, ktorého nepoznáte? Ako by ste sa cítili, keby za vami stál niekto z vašej 
rodiny? Do akej miery by ste dôverovali človekovi, ktorý zámerne nechal niekoho padnúť? 
Prešiel týždeň. Napriek tomu dôveroval Bohu, že mu ukáže správy smer. Našiel spôsob, ako 
sa môže deliť o Božie svetlo. O tom je aj dnešná hlavná myšlienka:   

 BOŽIA LÁSKA JE AKO SVETLO V TME.                                                       
 Povedzte to spolu so mnou. 

 
C. Prechádzka so zaviazanými očami  
Nechaj deti, aby si vybrali partnera, má to byť niekto, koho dobre poznajú. 
Bude ich viesť po triede, kde budú umiestnené prekážky vytvorené 
z nábytku. Jednému dieťaťu daj na oči šatku, druhé ho vedie po triede. 
V polovici trasy povedz: Stop. Teraz všetci zmenia partnera. Váš nový 
partner nesmie povedať ani slovo. Môže vás viesť za ruku. Uisti sa, že 
všetky deti zmenili partnera. Zmenu niekoľkokrát zopakuj, aby sa všetci 
vystriedali.  
Zhrnutie 
 Spýtaj sa: Ako ste sa cítili, keď ste vedeli, kto vás vedie? Dôverovali ste 
mu? Prečo? Ako ste sa cítili, keď ste nevedeli, kto vás vedie? Čo bolo ťažšie? V našom 
dnešnom príbehu Ananiáš dostáva ťažkú úlohu. Má pomôcť niekomu, kto sa mu 
vyhrážal zabitím. Pomohol mu, pretože dôveroval Bohu. O tom je aj dnešná hlavná 
myšlienka:  

 BOŽIA LÁSKA JE AKO SVETLO V TME.                                                       
 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. Povedz deťom, že misionár je niekto, kto je poslaný od Boha. 
Nemusíme ísť za more, aby sme sa stali  misionármi. Misionármi môžeme byť kdekoľvek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potrebuješ: 
 -  šatku na oči  
pre každú 
dvojicu.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Zbierka 
Povedz: Naše dary slúžia ako pomoc ľuďom, ktorí sa chcú dozvedieť 
o Ježišovi, o tom, ako ich má rád a čaká na to, aby ich zachránil.  
 
Modlitba 

Potrebuješ:  
- školskú tabuľu, bielu 

tabuľu 
- kriedu/fixky  

 
Popros deti, aby rozprávali o tom, čo ich trápi, prípadne o tom,  v čom 
prežívajú neistotu. Urob zoznam obáv a starosti a umiestni ich na viditeľné 
miesto. Pozvi deti – dobrovoľníkov, aby sa modlili za jednotlivé obavy 
a starosti napísané v zozname.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- vrecúško alebo 
košík na  zbierku, 
zdôrazni určenie 
zbierky na misijné 
účely
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Biblický príbeh 
 
 Preberanie príbehu 
Postavy: Saul, Júda, Ananiáš, „Boží hlas“  
Scéna:  
Vytvor miestnosť v dome, Saul sedí za stolom. Deti, ktoré nehrajú 
hlavné postavy, môžu byť kresťania v Damašku, ktorí sa pozerajú, čo 
sa stane.  

 
 
Prečítaj alebo porozprávaj príbeh. 
 (Saul sedí za stolom so sklonenou hlavou.) Saul sedel potichu 
v Júdovom  dome. Vôbec nevyzeral ako niekto kto naháňa strach, 
vôbec nepôsobil  suverénne, ani ako niekto kto má všetko pod 
kontrolou tak ako tomu bolo pred pár dňami. Sedel ticho so sklonenou 
hlavou. Celý čas trávil modlením sa.  
Bolo toho veľmi veľa, za čo sa modlil! Určite sa modlil za to, aby mu 
Boh odpustil. Bol zhrozený nad tým, keď premýšľal nad kresťanmi, 
ktorých tak neúnavne a zaryto prenasledoval. Taktiež ďakoval a chválil 
Pána znova a znova za Jeho záchranu. Spomienka na stretnutie 
s Ježišom, ktorého videl na ceste pred Damaškom ho neustále napĺňala 
nadšením. Vo svojej mysli si dokola živo spomínal na prežité okamihy.  
(Poklep Saula po pleci a daj mu do ruky kúsok ovocia. Saul odmietavo 
krúti hlavou.) Júda  a jeho rodina ponúkla Saula jedlom, on si ho však 
nezobral. Dokonca ani nič nepil. Nakoniec ho nechali v miestnosti 
samého len so svojimi myšlienkami.  
(Skupina ľudí sedí, štuchajú sa navzájom a šepkajú, „Saul je tu.“) 
Správy o Saulovi sa rýchlo rozniesli po celom Damasku. Saul prišiel! 
Hrozný prenasledovateľ kresťanov!  Veriaci počuli o tom, že bol na 
ceste sem, teraz bol tu. Ľudia si rozprávali, že sedí v Júdovom dome. 
Hovorili si medzi sebou, že nejakým záhadným spôsobom prišiel 
o zrak a do mesta ho priviedli ako dieťa! Stalo sa niečo zvláštne. Nikto 
si však nebol celkom  istý, čo sa vlastne stalo. 
(Ananiáš je v inej časti miestnosti. Stojí a pozerá sa na niečo v diaľke.) 
Tri dni po Saulovom stretnutí sa s Bohom, Ananiáš, ktorý bol 
Ježišovým nasledovníkom, mal videnie. Zjavil sa mu Pán a povedal 
mu, (nahratý mužský hlas alebo hlas niekoho, kto je schovaný) „Vstaň 
a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža 
menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel 
muž menom Ananiáš a položil naňho ruky, aby znova videl.“ 
(Ananiáš krúti hlavou, vyzerá nervózne.) Ananiáš bol nervózny. 
„Pane,“ odpovedal, „od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla 
narobil tvojím svätým v Jeruzaleme. Aj tú ma od veľkňazov moc 
zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno!“ 
Pán opäť uistil Ananiáša. (Nahratý hlas.) „Choď, lebo on je mojou 
vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom 
i synom Izraela.“ 
 
 

Potrebuješ: 
- kostýmy    
  biblických postáv 
- kúsky ovocia 
- stôl a stoličky 
- magnetofón   



 

 
  
(Ananiáš pomaly kráča k Saulovi.) Ananiáš poslúchol Pána. Pomaly 
kráčal po Rovnej ulici. Cestou pozeral hore na oblohu, tiež sledoval 
rušné okolie. Všetko sa zdalo byť tak normálne. Ananiáš krútil hlavou.  
Všetko však bolo v skutočnosti veľmi vzdialené od normálu. Práve 
dostal videnie od Pána! A teraz je  na ceste, aby sa stretol s obávaným 
Saulom, o ktorom Pán povedal že sa stal veriacim človekom! 
Ananiáš našiel Júdov dom. Vo vnútri našiel slepého Saula, ktorý ticho 
sedel a čakal na neho. Ananiáš bol naplnený súcitom. (Ananiáš kladie 
ruky na Saula.) Položil ruky na Saula a povedal: „Brat Saul, poslal ma 
Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel , aby si znova 
videl a bol naplnený Duchom Svätým.“ 
V tej istej chvíli padli zo Saulových oči akoby šupiny. Saul opäť videl! 
Saul bol pokrstený ešte predtým, ako si našiel čas na to, aby sa najedol 
a napil.  
 
 

Zhrnutie 
Spýtaj sa:  Prečo Ananiáš nechcel pomôcť Saulovi? Myslíte si, že to bol dobrý dôvod? 
Ako sa asi cítil, keď mu Boh povedal, aby šiel za Saulom? Ako by si sa ty cítil, keby ti 
Boh povedal, že máš pomôcť človeku, ktorý robí všetkým zle? (cítil by som obavy, 
nechuť, pýtal by som sa Boha, či som ho správne pochopil) Prečo Ananiáš išiel? (Dôveroval 
Bohu. Božia milosť je daná každému. Uveril, že sa stal Božím nástrojom, aby pomohol 
Saulovi.) Ako sa teraz pozeráte na dnešnú hlavnú myšlienku? Povedzme ju spolu.   

 BOŽIA LÁSKA JE AKO SVETLO V TME.                                                      
  

 
Verš na zapamätanie 

Potrebuješ:  
- Vrecko s fazuľami alebo loptu vyrobenú zo 

skrčeného papiera 
- verš na zapamätanie napísaný na viditeľnom mieste 

 
 
 
 
Napíš verš na zapamätanie a umiestni ho na viditeľné miesto. Postavte sa do kruhu. Povedz 
prvé slovo z verša. Potom hoď vrecko s fazuľami náhodne vybratému dieťaťu v kruhu. 
Každé dieťa, ktoré dostane vrecko povie nasledujúce slovo veršíka. Po tom, čo poviete verš 
trikrát, začni postupne zakrývať jednotlivé slová vo verši, pokiaľ sa ho deti naučia. Dnešný 
verš na zapamätanie je: „On je mojou vyvolenou nádobou“ (Skutky 9,15). Uisti sa, že deti 
pochopili, že verš hovorí o Saulovi, vysvetli význam slova „nádoba.“ 
 
 
 
 



Štúdium Biblie 
       Potrebuješ:   
                                                                              - Biblie 
 
 Spýtaj sa: Ak by ste mali vybrať misionára alebo kazateľa, vybrali by ste človeka, 
ktorého sa všetci boja? Prečo Boh si Boh vybral Saula? Prečítajme si Skutky 9,15, aby 
ste to zistili. (Boh si ho vybral, aby rozniesol evanjelium medzi pohanov a ľudí, ktorí neboli 
Židia.) Pozrime sa ešte na ďalších ľudí, ktorých si Boh vybral, aby Mu slúžili vo 
výnimočných úlohách.  
Vytvor štyri malé skupiny. Každej skupine daj jeden z nasledujúcich textov. Povedz deťom, 
aby si texty prečítali a aby zistili, koho a ako ich  Boh povolal. Deti v každej skupine 
nakoniec povedia, na čo prišli.  Daj do skupín deti, ktoré vedia čítať s tými, ktoré ešte 
nevedie, prípadne popros dospelých, aby im pomohli.  
  
Matúš 4,18-22 
Lukáš 5,27-31 
2 Mojžíšova 2,11-12; 2 Mojžíšova 3,9-12  
1 Samuelova 16,1; 5-13 
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Akých ľudí si Boh vybral, aby sa stali vodcami?   (rybárov, pastierov, vrahov, 
vyberačov daní) Vybral by si ty takýchto ľudí, aby sa stali vodcami? Čo umožnilo Saulovi 
a ľuďom, ktorí boli podobní jemu, aby sa stali vodcami?  (Božia milosť; Božia láska) 
Božia milosť pôsobí zmenu. Môže urobiť zmenu aj v našich životoch.  Povezme spolu 
dnešnú myšlienku: 
 

 BOŽIA LÁSKA JE AKO SVETLO V TME.                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3  
    Aplikácia lekcie 
                                                                                          Potrebuješ: 

- papier nastrihaný v tvaru 
darčekov 

- fosforeskujúce farbičky alebo 
svetielkujúci papier 

- Biblie  
- baterku 

 
Božie svetlo lásky 
 Vopred napíš biblické texty uvedené v tejto časti fosforeskujúcimi farbičkami alebo 
na fosforeskujúci papier. Ak je to možné schovaj texty v tmavých rohoch v miestnosti alebo 
vypni svetlá a zapni baterku, aby deti videli na texty. Daj na baterku nálepku s nápisom 
„láska.“  
Povedz: Saul porobil veľa zlých vecí. Vieš spomenúť aspoň niektoré z nich? 
(Prenasledoval kresťanov, dával ich do väzenia. Pokúšal sa o to, aby ľuďom zabránil v tom, 
aby sa učili o Ježišovi. Ubližoval ľuďom, ktorí verili v Ježiša.) Všetko sa zmenilo po tom, 
čo stretol Ježiša. Prečo? (Boh mu dal na starosti výnimočnú úlohu, ktorú mal splniť. On 
skutočne videl Ježiša prvýkrát. Boh nazval Saula vyvolenou nádobou.) Aké chyby robíme 
my v živote? Neodsúď nič z toho, čo deti povedia. Čo by sme mali robiť, keď urobíme 
v živote chyby? (Proste Boha a dotknutú osobu, aby vám odpustili.) Ako si môžeme byť 
istí, že nám Boh odpustil? Pozrime sa na Božie svetlo lásky a prečítajme si, čo On 
hovorí. Vypni svetlá a rozsvieť baterku na texty, ktoré si predtým napísal.  
„Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú 
ako vlna.“ Izaiáš 1,18 
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto 
v neho verí, ale mal večný život.“ Ján 3,16 
„Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.“  Efezanom 2,8 
„Stačí ti moja milosť.“ 2  Korinťanom 12,9 
 
Zhrnutie 
Nahlas prečítaj Rimanom 8:38.  Spýtaj sa: Aký pocit prežívaš, keď vieš, že od Boha ťa 
nemôže  nič oddeliť? (dobre, nádherne) Nad čím premýšľaš, keď si smutný z toho, že si 
urobil niečo zlé, prípadne niekto zranil teba? (nad nádherným darom Božej milosti a nad 
Jeho nikdy nekončiacou láskou) Povedzme spolu našu dnešnú myšlienku:  

 BOŽIA LÁSKA JE AKO SVETLO V TME.                                                      
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    Zdieľanie sa 
 
 
 
 
 
 
Zapáľ sviečku 
 Rozdaj každému dieťaťu sviečku, baliaci darčekový papier a pohľadnice ozdobné 
karty. Povedz deťom, aby z jednej strany karty napísali: „Milosť ... je Božím darom“ 
Efežanom 2:8. Z druhej strany nech napíšu „Božia láska je ako svetlo v tme.“   
  
Zhrnutie 
Povedz: Milosť je ako dar, ktorý dostávame zadarmo. Nikoho oňho neprosíme. 
Nezaslúžime si ho. Je to Božie špeciálne prekvapenie. Dnes po skončení detskej sobotnej 
školy chcem, aby ste niekoho prekvapili s darčekom, ktorý ste vyrobili. Vyberte si 
niekoho, koho darček skutočne prekvapí a dajte mu sviečku a pohľadnicu, ktorú ste 
vyrobili. Povedzme znova našu dnešnú hlavnú myšlienku:    
 

 BOŽIA LÁSKA JE AKO SVETLO V TME.                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- malé sviečky 
- Pohľadnice, ozdobné karty 
(10 x 15 cm) 
- fixky 
- baliaci darčekový papier 
- lepiacu pásku 
- nožnice 
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