LEKCE 33: KONEC MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA – PŘEDÁNÍ ŠTAFETY
Biblický text k lekci: Deuteronomium 31. a 34. kapitola a Jozue 1
Cíle lekce:
- Dítě ví, kde a v kolika letech zemřel Mojžíš a jak se jmenoval jeho nástupce
- Dítě ví, že Hospodin je připraven stát po našem boku, ať se děje cokoliv
- Dítě chápe, že když povolává Bůh, tak také vyzbrojuje
- Dítě chápe, že v životě nastane čas, kdy je třeba předat štafetu mladším
- Dítě si uvědomuje, že záleží na tom, jaký bude konec našeho života
- Dítě ví, že život nebude jednoduchý, ale zároveň Bůh zaslibuje, že bude při nás
- Dítě rozumí tomu, že pro každého člověka, co svěřil život Bohu, je připravena nebeská země
zaslíbená
- Dítě ví, že i přes chyby můžeme být Bohu blízko a i když musí trestat, neodepíše nás
Klíčové verše:
Deuteronomium 31,6-7: „Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám
Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Mojžíš zavolal Jozua a řekl mu v
přítomnosti celého Izraele: „Buď rozhodný a udatný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, kterou
Hospodin přísahal dát jejich otcům. Ty jim ji předáš do dědictví.
Deuteronomium 34,9-10: „Jozue, syn Núnův, byl naplněn duchem moudrosti. Mojžíš totiž na něho vložil
své ruce. Izraelci ho poslouchali a činili, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Nikdy však již v Izraeli nepovstal
prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář.“
Jozue 1,9: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou
všude, kam půjdeš?“
1. Timoteova 6,12: „Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž
ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.“
2. Timoteova 4,7: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven
vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo
s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Biblická fakta:
Mojžíš předává funkci Jozuovi, když je mu 120 let.
Kvůli neposlušnosti nemůže vstoupit do zaslíbené země.
Mojžíš připomíná lidu, že je to Hospodin, kdo je vede a jistě dovede do zaslíbené země i pod vedením
Jozua.
Mojžíš připomíná lidu, jak důležité je znát a žít Boží zákon – každý 7. rok si jej měli Izraelci číst.
Mojžíš napsal píseň pro Izraelce o Boží velkosti a věrnosti, aby na Boha nezapomínali.
Mojžíš z hory Nébo vidí zaslíbenou zemi – tam ve svých 120 letech umírá.
Dodnes nikdo neví, kde je Mojžíšův hrob – Izraelci oplakávali Mojžíše v moábských pustinách po 30
dní.
Jozue, syn Núnův se stal novým vůdcem Izraelců – Hospodin potvrdil jeho postavení a dodal mu
odvahy.
Myšlenky k 33. lekci (aplikace):
 I takový velikán jako Mojžíš byl potrestán za svou neposlušnost (udeřil do skály, místo, aby s ní
promluvil) – není to Mojžíš, kdo vede lid, on je jen služebník (otrok), ve skutečnosti je to Bůh
sám, kdo vede svůj lid a všichni lidé jsou si před ním rovni














Lidé (vůdcové) přicházejí a odcházejí, ale Bůh zůstává – jako klíčová se jeví jeho poslušnost,
Boží věrnost lidu trvá i přes jeho poklesky, a to poklesky i samotného velikána Mojžíše
Čtení Zákona – znalost Božího slova je předpokladem k poslušnosti (samotná znalost bez
aplikace do praktického života však nestačí – víra bez skutků je mrtvá, litera zabíjí, ale Duch
dává život) – Mojžíš před svým odchodem toto zdůrazňuje – když člověk umírá, říká jen to
nejdůležitější
Držet se Boha stůj co stůj, i když se okolnosti života mění – je také dobré si připomínat to, co
pro nás již Bůh udělal v minulosti (Mojžíšova píseň)
Mojžíš je pokorný – pokorný vůdce je dobrý vůdce – netrvá na svém vedení, ale předává štafetu
Jozuovi – jednou naše pouť na zemi skončí, budeme muset předat štafetu, ale Bůh je stále tu
I když byl Mojžíš veliký vůdce, nebyl to on, kdo měl být uctíván (jeho hrob ani neznáme), ale
máme uctívat Hospodina, Pána Boha, který je věčný, věčně živý
Bůh připravil Jozua, aby uvedl lid do země – Boží věrnost a zaslíbení trvají stále, neohrozí je
smrt lidí – Bůh si pro svůj plán najde poslušné lidi
I přesto, že Mojžíš byl potrestán a nevešel do zaslíbené země, přesto jistě zanechal hlubokou
stopu ve svém okolí – lid ho oplakával – co po sobě zanecháme? Jak na nás budou lidé
vzpomínat?
Před Jozuem čeká těžký úkol – dobytí země, ale Bůh mu zaslibuje, že bude s ním – i v našem
životě budou boje, těžké věci, situace, ale v konečném důsledku jsme na straně vítěze, který
nám připravil nové nebe a novou zemi
Jozue je vybídnut, aby překročil Jordán – tehdy nebyly mosty – byla to velká překážka, ale jak
uvidíme později, pro Boha není nic nemožné – je tu překážka, ale zároveň ujištění, že Bůh půjde
po našem boku

Souvislosti s Novým zákonem: BOJOVAT DOBRÝ BOJ (1. Timoteovi 6,11-15 a 2. Timoteovi 4,7-8)
I přesto, že Mojžíš byl potrestán za svou neposlušnost, čteme si o něm, že nikdo nebyl Bohu tak blízko,
je nazýván dokonce nejpokornějším ze všech lidí. Lze říci, že Mojžíš bojoval dobrý boj a i na sklonku
svého života poukazoval na Hospodina, na jeho zákon, na jeho vedení. Apoštol Pavel vybízí už mladého
Timotea, aby bojoval dobrý boj víry, který spočívá v tom konat spravedlnost (být poctivý, věrný),
zbožný (ne pobožný), tzn. žít s Bohem, věřit (i když nevidím), mít lásku ke druhým, být trpělivý
(trpělivost růže přináší), být mírný (žit s druhými v pokoji). Zároveň apoštol Pavel píše, že je třeba
vytrvat až do konce, bojovat dobrý boj, vytrvat ve víře, zachovat si víru, i když to není a nebude
jednoduché. A to vše proč? Co nás může motivovat? Setkání s Pánem Ježíšem v nebi, který pro své
věrné připravuje vavřín spravedlnosti, nádhernou nebeskou cenu, věčný život a plné, přímé
společenství člověka s Bohem. I když naše životy jednou na zemi skončí, když budeme muset předat
štafetu, pokud jsme svěřili svůj život, svou důvěru v Hospodina, tak jako Mojžíš a Jozue a Pavel, tak se
dočkáme odměny, ne kvůli naší spravedlnosti, protože stejně jako Mojžíš padáme, ale díky milostivě
oběti Kristově, který nám připravuje nebeskou zemi zaslíbenou, na jejímž prahu stojíme a každý den,
když jsme blíže smrti, jsme blíže i nebesům. A i když život nebude jednoduchý, platí i pro nás zaslíbení,
neboj se, půjdu s tebou a tu zemi ti dám – jen mi věř.
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Štafeta – motiv předávání štafety. Různé štafetové běhy, při které se předává „štafetový kolík“.
V místnosti možno také předávat si např. jablko, které držíme bradou na krku nebo převlékat si svetr
tak, že se drží děti za ruce (svetr se obleče jednou na rub, jednou na líc) apod.
2. Výstup na horu – motiv Mojžíš na horu Nébo. Úkolem je sestavit (např. z kostek, plechovek,
kelímků) „horu“ - základna např. 10, pak 9, 8, 7 atd. tak aby tvořily schody a potom dostat
pingpongový míček postupně po těchto „schodech“ nahoru na vrchol. Měříme čas.

3. Držení ve vzporu – motiv vytrvalého boje. Dítě si lehne do vzporu na loktech (dotýká se lokty
země a špičkami nohou země) – rovné jako deska a takto co nejdéle drží. Nesmí se nijak pokrčit,
zvednout.
4. Obrázkové puzzle zaslíbené země – motiv pohledu z hory Nébo. Úkolem dětí je sestavit
rozstříhaný obrázek (na cca 10 -15 dílků).
Je také možné pustit krátké video z návštěvy hory Nébo (nebo alespoň úryvky z něho). Dostupné
zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ms6mRYwoAyI

Zdroj obrázku:
http://kubus.blog.sme.sk/c/172243/Madaba-a-MtNebo-Krestanske-miesta-pri-Ammane.html
5. Kniha zákona – motiv rozjímání nad knihou zákona (pro zjednodušení Desatero). Úkolem dětí je
Nějaký čas (asi 3-5minut) strávit nad textem zákona a pak jej zpaměti co nejlépe napsat.
6. Vratký předmět – motiv zachování zákona a neodchýlení se od něj. Úkolem dítěte je
Nést (např. na hlavě) kelímek či jiný podobný předmět a jít rovně tak, aby nespadl. Možno též jít po
úzké desce apod. a nespadnout. Nebo foukat míček po úzké vytyčené dráze (provázkem z obou
stran) a míček se nesmí dotknout provázku.

