
LEKCE 20: CESTA DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ 1 – PRŮZKUM ZASLÍBENÉ ZEMĚ 

Biblický text k lekci: Numeri 13-14 

Cíle lekce: 

 Dítě vlastními slovy popíše příběh vyslání zvědů 

 Dítě vyjmenuje 2 průzkumníky, kteří povzbuzovali lid ke vstupu do zaslíbené země 

 Dítě si uvědomí, že když Bůh povolává, pak také vyzbrojuje a ochrání 

 Dítě ví, že to, co z lidského pohledu vypadá hrůzostrašně, z pohledu Božího vypadá 

zvládnutelně 

 Dítě si uvědomí, že za nevěru následuje trest, ale za víru život 

 Dítě si je vědomo toho, že svůj strach může svěřit Bohu a nechat se jím vést 

 Dítě porozumí tomu, že lépe je lidi povzbuzovat, než strašit 

 Dítě ví, že víra v nemožné je možná, pokud věří Hospodinu 

Klíčové verše: 

Numeri 13,3a: „Vyšli po jednom muži z každého kmene, aby prozkoumali zemi Kanaán, kterou dávám 

Izraelitům.“ 

Numeri 13,30: „Káleb oslovil lid shromážděný u Mojžíše: Musíme vyrazit, říkal, a dobýt tu zem: 

dokážeme to.“ 

Židům 10,35-36: „Neztrácejte tedy svou jistotu; je za ni veliká a spravedlivá odměna. Potřebujete 

vytrvalost, abyste se poté, až splníte Boží vůli, těšili zaslíbení.“  

Biblická fakta: 

Mojžíš vysílá na pokyn Hospodina jednoho muže z každého Izraelského kmene na průzkum zaslíbené 
země. 

Průzkum trval 40 dní a jako ukázku přinesli velký hrozen vína, což svědčilo o úrodnosti země. Hrozen 
byl tak veliký, že jej museli nést 2 lidé na tyči. 

V zemi však také žili potomci Anákovců (obři) a ti nahnali 10 zvědům strach. 

10 zvědů nepovzbuzuje Izraelce, ale naopak je straší tím, jak hrozní lidé tam žijí. 

Jen 2 zvědové (Jozue a Káleb) věří Hospodinu a lid přesvědčují, že země je dobrá a dobydou ji. 

Bůh chce za nevěru zničit celý lid, avšak nakonec potrestá jen starou generaci Izraelců od 20 let výše, 
protože nevěřili – 10 zvědů zahyne. Izraelci museli kvůli neposlušnosti chodit 40 let po poušti, dokud 
nevymřeli. 

Jozue a Káleb za svou víru v Hospodina mohou s novou generací vstoupit do zaslíbené země. Na 
přímluvu Mojžíše Bůh nevyhladí celý lid. 

Izraelci pak chtějí zemi dobýt, ale není s nimi Hospodin, a tak krutě prohrají – jejich nepřátelé je 
rozprášili. 

Další informace pro zvídavé: 

 Zvědové vycházejí z pouště Páran 

 Jméno Káleb znamená „pes“ – pes nebyl v Izraeli oblíbené zvíře, symbolizoval cizince 

 Jméno Jozue znamená „Hospodin zachraňuje“ 

 Hrozno uřízli v údolí Eškol 

Myšlenky k 20. lekci (aplikace): 

 Víra v nemožné – Bůh poslal Izraelce prozkoumat zemi, která byla nebezpečná – chtěl, aby se 

spolehli na něho a důvěřovali mu 



 10 z 12 zvědů však Bohu nedůvěřovalo, více se báli toho, co viděli 

 Hospodin zvědy vyvedl na horu – aby viděli situaci „shora“, z Božího pohledu – z Božího 

pohledu vypadají věci jinak, než z našeho. Pro Hospodina neexistuje nemožné 

 Většina zvědů hledala výmluvy – proč tam nemohou vstoupit – nemáme často i my výmluvy, 

proč úkol, který nám Bůh dává, nemůžeme splnit? Proč se vyhýbáme tomu, kam nás Bůh 

posílá? 

 Bůh nás povolává i tam, kde to pro nás není příjemné, ale zaslibuje, že bude s námi 

 Káleb, původem neizraelita, projevil větší víru, než ostatní „domácí víry“, Izraelci – někdy lidé 

nemající křesťanské zázemí mají živější a větší víru, než ti, kdo vyrostli v církvi 

 Jozue a Káleb důvěřují Hospodinu, tuto důvěru si nijak nezasluhují skutky, ale díky tomu 

zůstávají naživu 

 Bůh nás nikdy nepošle tam, kde by nás chtěl zahubit, zničit, ale vždy je připraven být s námi, i 

když situace, do nichž se dostaneme, jsou obtížné, strašidelné  

PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA: Neztratit jistotu, ani když není lehce (Židům 10,32-39) 

Když nás Bůh povolává, tak to není jen procházka růžovým sadem, ale staví nás i do situací, které 

z našeho pohledu vypadají hrůzostrašně. Být křesťanem neznamená, že se nám vyhne všechno utrpení, 

že budeme žít bezproblémový život. Bůh ale zaslibuje, že jednou toto utrpení skončí a čeká nás (ty, kdo 

věří Hospodinu) nebeská odměna, která je mnohem větší, než si dokážeme představit. To je vyšší 

životní perspektiva. Problémy a těžkosti mohou zakrýt výhled na Boha, ale jsme vybízeni k jistotě toho, 

že Bůh jednou vše obrátí v dobré. O tom je víra – a Bůh se nepozdí, nezapomene na nás, stejně jako 

nezapomněl na Izraelce na poušti a dovedl je do země zaslíbené. 

Náměty pro aktivity s dětmi: 

1. Co se změnilo (průzkum místnosti) – děti si prohlédnou místnost a pak jdou za dveře, vedoucí 
něco změní a děti mají poznat co. Možno hrát na to, kdo první objeví změnu, nebo změn udělat více 
a každý hráč musí najít všechny, resp. co nejvíce změn za daný časový limit. 
2. Ovoce – motiv úrodné země. Úkolem dětí je napsat co nejvíce druhů ovoce. Obměna – ochutnávka 
ovoce poslepu a úkolem je ho poznat. 
3. Útok na obry – motiv obrů v zaslíbené zemi. Na velký papír nakreslíme obrys postavy a úkolem 
dětí je se co nejvíce střelami (např. hody papírovou koulí) strefit do postavy (na ní jsou vyčleněné 
úseky za více bodů). 
4. Nepříjemný kbelík – motiv nepříjemných věcí. Do kýble dáme různé „hnusy“ (např. zbytky jídla, 
bláto apod.) a hodíme tam nějaký malý předmět, např. minci. Úkolem dětí je minci najít. Dítě si 
uvědomí, že získat cennou věc nemusí být vždy příjemné. 

 


