LEKCE 40: JOZUE 7 – JOZUOVA POSLEDNÍ SLOVA
Biblický text k lekci: Jozue 23 – 24. kapitola
Cíle lekce:
- Dítě řekne, k čemu vyzývá lid Jozue při své poslední řeči
- Dítě popíše vlastními slovy Boží působení v historii (od povolání Abrama) – jak Bůh lid vedl
- Dítě si uvědomuje, že se může svobodně rozhodnout pro nebo proti Bohu
- Dítě vnímá to, že Bůh to se svým lidem myslel vždy dobře a šlo mu o to, aby ho lid poslouchal,
protože v tom případě bude moci žít kvalitní život
- Dítě ví, co Jozue udělal pro znamení nové smlouvy s Bohem
- Dítě ví, že nemá přejímat zlé způsoby jednání od svého okolí, protože to s sebou nese zničení
života
- Dítě si připomene, co všechno má od Pána Boha a od čeho všeho je už v životě ochránil
Klíčové verše:
Jozue 24,15: „Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda
božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem , nebo božstvům Emorejců, v jejichž
zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“
Jozue 23, 3: „Sami jste viděli všechno, co učinil Hospodin, váš Bůh, všem těm pronárodům před vašima
očima; neboť Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás.“
Jozue 24,16-17: „Lid odpověděl: „Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům! Naším
Bohem je přece Hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On činil před
našimi zraky ta veliká znamení, opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli, i mezi kdejakým lidem,
skrze nějž jsme procházeli.
2. Korintským 6,14: „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného
spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Biblická fakta:
Jozue zestárl, svolal k sobě Izraelce, aby jim sdělil důležité věci, na které by neměli zapomenout.
Připomíná že: Bůh bojoval za Izraelce, Bůh sám vyhnal (nebo vyžene) nepřátele, aby mohli v klidu
osídlit zemi.
Izraelci však mají žít podle Božích pravidel – Zákona. Nemají se ženit a vdávat s cizími obyvateli, aby
nepřejímali jejich pohanské zvyky. Když budou Boha poslouchat, jeden Izraelec bude pronásledovat
1000 – Bůh bude bojovat za ně.
Pokud se však Izrael smísí s národy, které ještě zbyly v Kanánské zemi – pak Bůh nebude přebývat
uprostřed nich – a tyto národy se stanou pastí, sítí, trním v očích.
Bůh své sliby, co Izraeli dal, dodržel a nyní Jozue vyzývá lid, aby i oni dodrželi své sliby Bohu.
Pak ještě Jozue svolá shromáždění do Šekemu a připomene jim Boží vedení od Abrahama doposud.
Vyvolení Abrahama – z něj zaslíbený Izák – Izák měl dva syny (Ezau a Jákob) – Jákob se syny pak
bydleli v Egyptě, kvůli hladu. Bůh vyvádí lid z Egypta potom, co na něj sešle 10 egyptských ran a
osvobozuje svůj lid ze zajetí.
Na cestě z Egypta Bůh ochránil svůj lid před egyptskou armádou (byl kouřovým sloupem mezi nimi),
Izraelci přešli po suchu přes moře, ale Egypťané v něm utonuli. Na cestě do zaslíbené země pak
pomáhal Izraelcům vítězit nad Emorejci, odvrátil prokletí, které chtěl na lid uvalit moábský král Balák.
Nakonec přešli zázračně Jordán, dobyli nedobytné Jericho, pomohl vyhrát bitvy tak, že Izraelci ani
nemuseli bojovat (např. poslal sršně na emorejské krále). Dal jim půdu i města, jež nemuseli stavěti
pastviny, vinice a olivové háje.

Jozue proto lid vybízí, aby neopouštěli Hospodina – ale dává jim vybrat, zda mu chtějí sloužit. Izraelci
chtějí sloužit Hospodinu, chtějí odvrhnout cizí Bohy a nepraktikovat nic z cizích náboženství.
Proto Jozue uzavírá s lidem smlouvu: napsal všechna ta slova do knihy Božího zákona, pak vzal
kámen a položil ho před dub jako svědectví o tom, že Izrael chce soužit a uctívat Hospodina
Pak Jozue ve věku 110 umírá. Izrael za celého života Jozua i života starších, kteří Jozua přežili a věděli,
co Bůh pro Izraelce vykonal, sloužili a uctívali ho
Izraelci také pohřbívají Josefovy kosti, které vynesli z Egypta na dědičném území Jákoba. Umírá také
velekněz Eleazar, syn Árona.
Pro zvídavé:
 Jozue byl pohřben na území Timnat-Serachu v Efrjimském pohoří
 Josefovy kosti byly uloženy v Šekemu na poli, které Jákob koupil za 100 stříbrných od Chámora
 Eleazar byl pohřben v Gibeji v Efrajimském pohoří
Myšlenky k 40. lekci (aplikace):
 Závěr Jozuova života rekapituluje Boží vedení lidu – jsou etapy v našem životě, kdy něco končí
a něco nového začíná – je dobré se vždy ohlédnout zpět, co Bůh již pro nás udělal
 Lid má na výběr, zda bude dále sloužit Hospodinu, nebo ne – Bůh k následování Jeho
samotného nikoho nenutí, ale vybízí k tomu, je v jeho zájmu, abychom jako lidé prožili kvalitní
život, který může dopřát člověku jen jeho Stvořitel
 Jozue upozorňuje na nebezpečí přejmutí zvyků od cizích národů, které Boha neznají – i my
bychom neměli přijímat špatné zvyky od lidí, kteří jsou okolo nás (kamarádi apod.) –
neznamená to, že bychom se s nimi neměli vůbec bavit, ale nemáme přejímat jejich životní
způsob
 Tak jak olej a voda nebo tma a světlo nemohou existovat déle vedle sebe (převládne buď jedno,
nebo druhé), tak nemůžeme na jedné straně věřit Bohu a uctívat ho a na druhé straně žít jako
lidé, kteří Boha a jeho slovo odmítají – musíš si zvolit (podobně jako Izraelci)
 Bůh pro Izraelce udělal maximum, nabídl jim novou zemi, ve které mohli žít – měli dobrý start,
rozhodli se sloužit Bohu – když zvolíme Boha za Pána v našem životě, tak náš život dostane
dobrý směr, protože jsme Bohem stvořeni a on ví, co potřebujeme a co je pro nás nejlepší,
chce nás chránit od zlého
Souvislost s Novým zákonem: Život mezi nevěřícími
2. Korintským 6,14-18: „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného
spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? 15Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký
podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého.
Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ A
proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás
přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘, mocným
povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně
zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz na věky
podle řádu Melchisedechova.
Jako lidé žijeme ve světě, který je plný zla, protože mnoho lidí místo Boha Stvořitele uctívá jiné bohy
nebo sebe. Nemůžeme z tohoto světa zmizet, máme žít mezi lidmi, kteří Pána Boha neznají (podobně
jako Izraelci žili mezi národy, které Boha neuctívali), ale nemáme přejímat jejich způsob života.
Kamarádství se špatnými lidmi velmi často vede k tomu, že nakonec skončíme špatně. Je nebezpečné
dát se do špatné party, důležité je dobře si vybrat své přátele, ty, s kterými budu trávit svůj čas.
Neznamená to ale, že bychom se s lidmi, kteří neznají Pána Boha, neměli vůbec bavit a stýkat – naopak

měli bychom jim ukazovat, že lze žít i jinak, ne pod vládou hříchu, temnoty, alkoholu, cigaret,
rozvrácených rodin, televize, počítačových her, podvodů, krádeží aj. To vše člověka ničí, kazí mu život.
Bůh pro své děti má něco lepšího. Zlý (satan) se snaží nás stáhnout do špatné party, ale Bůh nás vybízí,
abychom ten špatný životní způsob odmítli, protože má pro nás kvalitnější život.
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Rovná chůze – motiv toho, že Izraelci se nesměli odchýlit napravo, ani nalevo. Úkolem dítěte je
mít na hlavě např. knihu či jiný předmět a jít rovně určenou trasu. Kdo ji projde nejrychleji, aniž by
mu předmět spadl? Měříme čas. Při spadnutí je penalizace cca 10 sekund.
2. Třídění – motiv toho, že Izraelci se nesměli mísit s jinými národy. Úkolem dítěte je co nejrychleji
roztřídit trochu luštěnin (dva až tři druhy), stačí troška (cca 50g), např. hrách/čočka/fazole.
3. Opis textu - motiv toho, že Izraelci si měli zapsat to důležité do Božího zákona. Úkolem dítěte je
zpaměti přenášet text z jedné místnosti do druhé. Časový limit max. 5-10 minut. Kdo přenese více
textu bez chyb? Nejprve rozhoduje přesnost (počet chyb), pak délka.
Text: „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s
nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? 15Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího
s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl
Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ A proto
‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás
přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘, mocným
povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně
zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz na
věky podle řádu Melchisedechova.
4. Stavění památníku – motiv postavení kamene na znak smlouvy. Úkolem dítěte je vyrobit z papíru
(každý má stejné množství) co nejvyšší památník. Způsob, jakým do udělá, je volný, ale výtvor musí
stát bez podpory. Časový limit cca do 5ti minut.

