LEKCE 34: JOZUE 1 – ZVĚDOVÉ A NEVĚSTKA RACHAB
Biblický text k lekci: Jozue 2
Cíle lekce:
- Dítě dokáže vlastními slovy popsat příběh nevěstky Rachab
- Dítě ví, že do Boží rodiny má přístup každý, bez ohledu na svůj původ
- Dítě si uvědomí, že víra se musí projevit skutky a že pochází ze slyšení (nepotřebujeme vidět
to, v co věříme)
- Dítě chápe, že k víře se váže i odvaha
- Dítě dokáže interpretovat ujištění o tom, že zaslíbená země patří Izraelcům, které řekla Rachab
- Dítě ví, že to nejdůležitější je zachovat si život a je důležité být na té správné straně, až jednou
přijde Bůh soudit Zemi
Klíčové verše:
Jozue 2,9: „Vím, že Hospodin vám dal tuto zem, řekla jim, vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni
obyvatelé země se před vámi třesou.“
Jozue 2,12: „Proto mi prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám
prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce.“
Židům 11,33: „Nevěstka Rachab věřila, a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími.“
Biblická fakta:
Jozue vysílá dva muže jako zvědy, aby prozkoumali zaslíbenou zemi, zvláště pak město Jericho.
Zvědy ukryla nevěstka jménem Rachab – schovala je pod snopky lnu a střeše.
Pronásledovatele zvědů poslal jiným směrem a zvědové pak od ní odešli (sešplhali) po laně z okna
v hradbách.
Tři dny se pak zvědové skrývali v horách.
Za pomoc zvědům byla celá rodina Rachab uchráněna od zkázy – jako důkaz smlouvy mezi zvědy
zavázala do okna červenou šňůrku.
Zvědové i díky Rachab zjistili, že lidé té země mají z Izraelců strach a že Hospodin jim vydal tuto zemi
Myšlenky k 34. lekci (aplikace):
 Zvědové dělají průzkum země – Jozue a lid má možná strach, obává se toho, jak boje půjdou,
a proto je dobré udělat si sondu – nebo je to také o zodpovědnosti – kdo je připraven, není
překvapen
 Bůh dává Jozuovi ujištění, aby se nebál, ale my lidé pochybujeme, potřebujeme po Pánu Bohu
často ujištění
 Klíčová je postava Rachab – která jako pohanka, a ještě k tomu prostitutka je příkladem víry –
jistě slyšela o Izraelském národu a uvěřila. Ona poznala, že Izrael nevede jen tak nějak bůh, ale
Bůh bohů, Hospodin
 Rachab lže vlastním lidem, aby ukryla Izraelské posly – tímto de facto popřela svůj původ –
nechce se již ztotožňovat s pohany, ale cítí šanci připojit se k Božímu lidu – důležitý je cíl: komu
věřím a jak se to projevuje?
 Jako chrámová prostitutka měla v tehdejší společnosti poměrně dobré postavení, a proto její
slova o tom, že obyvatelé Jericha se Izraelců bojí, měla velkou váhu a mohla být vnímána i jako
proroctví – Bůh skrze Rachab ukazuje vítězství pro svůj lid
 Rachab se stává součástí rodokmenu Ježíše Krista, a to srze víru, kterou potvrdila skutkem =
naše víra je bez skutků mrtvá, jak píše Jakub









Je požehnání stát na straně Božího lidu – víra Rachab v to, co o Izraelci a Bohu slyšela, jí zajistila
život – i nám víra v Ježíše Krista zajišťuje život, žel dnes většina lidí nebere Boží slovo vážně, na
rozdíl od Rachab
Rachab je důkazem toho, že i ti nejhorší (špatní lidé, lidé s nedobrou pověstí), mají možnost se
dostat do „Boží rodiny“
Víra pochází se slyšení – Rachab nic z toho neviděla, ale uvěřila, chopila se příležitosti života
Červená šňůrka může být vnímána přeneseně i jako krev Kristova, která je smlouvou mezi
Bohem a člověkem – Rachab dala viditelně najevo svou víru – a dělá to hned, neotálí (hned
váže do okna šňůrku) – chce být připravená
Rachab se rozhodla včas být na té správné straně – i ty se můžeš rozhodnout, zda budeš na té
správné straně (život v Boží přítomnosti), nebo na Boží dílo budeš reagovat odmítnutím

Souvislosti s Novým zákonem: RACHAB V NOVÉM ZÁKONĚ (Židům 11,31) a Matouš 1,1-16
Židům 11,33: „Nevěstka Rachab věřila, a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími.“
Matouš 1,5: „Salmón měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje.“
Osoba nevěstky (prostitutky) Rachab se obejvuje dokonce i v Novém zákoně, a to jednak v seznamu
hrdinů víry (List Židům), a dokonce v rodokmenu Pána Ježíše. Být v rodokmenu Krista jako žena a ještě
žena pohanka a k tomu navíc (bývalá?) prostitutka – to je dost husté! Nicméně to svědčí o silném
příběhu této ženy, která riskovala vše, aby se mohla připojit k Božímu lidu. Ona chtěla být na Boží
straně a byla tam přijata. Člověk není nikdy natolik špatný, aby jej Bůh odmítl. V její rodové linii se
narodil Spasitel, Ježíš, který později zachránil nejen dva zvědy, ale každého, kdo mu uvěří. Rachab byla
vlastně prababička krále Davida. Její čin vyžadoval odvahu a víru – poznala, že Hospodin je vítěz a jeho
lid směřuje k životu. Udělala, co mohla, aby nezahynula s nevěřícími, kteří také slyšeli, ale nevěřili, nebo
to, co o Izraelcích slyšeli, nebrali vážně. Když vezeme Boha a jeho slovo vážně, začneme dle toho jednat,
o tom je víra. Kapitola víry je otevřená a čeká i na náš příběh. Odvážíme se být na té správné straně
jako Rachab? Byť můžeme mít jakkoli špatnou minulost, vždy je šance se přidat na Boží stranu, k jeho
lidu a tím získat život, nejen ten pozemský, ale i ten věčný.

Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Hledání drobného předmětu – motiv schovaných zvědů pod houněmi. Dítě má za
úkol najít drobný předmět (např. minci) v nádobě (kýblu) např. písku nebo různého drobného
materiálu (drobností). Měříme čas. Kdo najde nejrychleji?
2. Hledání papírků s heslem – motiv hledání zvědů. V místnosti schováme papírky s písmeny (V-Í-RA, O-D-V-A-H-A) tak, aby byly vidět. Úkolem dětí je najít je, opsat a složit z nich tato dvě slova.
Měříme čas.
3. Vázání provázku – motiv přivázání karmínového provázku z hradeb. Úkolem dítěte je za daný
časový limit přivázat na tyč (např. od smetáku) co nejvíce provázků (limit 1-2 minuty).
4. Vis na hrazdě (žebřinách, provaze) – motiv spouštění zvědů z hradeb. Úkolem dítěte je co nejdéle
se udržet, měříme čas.

