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ÚVOD 
 

Kniha Józuova nie je iba zaznamenaním historických udalostí, ktoré sa odohrali v čase, keď Židia prišli do 
zasľúbenej krajiny. Táto kniha odhaľuje viacero zjavení Boha židovskému národu. Hovorí o tom, ako v tomto 
dôležitom historickom bode zaobchádzal Boh so svojím ľudom. 

Ten, ktorý tak úžasne pôsobil v prospech svojho ľudu pred 3 400 rokmi, je aj dnes schopný zachrániť, 
podržať, viesť a posilniť chlapcov a dievčatá. Našou modlitbou je, aby pomocou týchto lekcií deti nadviazali 
osobný vzťah s Pánom a zažili vo svojich životoch Božie pôsobenie. 

Táto séria lekcií nie je zameraná na evanjelizáciu, hoci mnohé miesta obsahujú evanjelium. Potrebu 
spasenia môžeš zdôrazniť v inej časti programu, napríklad v piesňach, v krátkej predmetnej lekcii alebo 
v misionárskom príbehu. Je dôležité, aby nespasené deti vedeli, že si pripravený im pomôcť, ak majú duchovné 
problémy a najmä, keď chcú prijať Krista ako svojho Spasiteľa. Hocikedy počas hodinového programu alebo počas 
samotnej lekcie, keď budeš vedený Svätým Duchom, môžeš povedať niečo takéto: 

„Ak si ešte neprosil Krista, aby sa stal tvojím Spasiteľom a uvedomuješ si svoj hriech, potrebuješ sa dnes 
obrátiť k Pánovi a prijať od Neho nádherný dar odpustenia a večného života. Môžeš to urobiť práve tam, kde sedíš, 
alebo pri svojej posteli, keď prídeš domov. Keby si však chcel so mnou o tom hovoriť, rád ti pomôžem a ukážem ti, 
ako sa ešte dnes môžeš stať Božím dieťaťom. Keď všetci odídu, príď tu do prvého radu. Sadnem si k tebe a 
vysvetlím ti, ako sa môžeš stať skutočným kresťanom.“ 

Podobne by si mal byť k dispozícii aj deťom, ktoré sú už kresťanmi, ale môžu mať vo svojom kresťanskom 
živote rôzne otázky alebo problémy. Pomôž im odpoveďou z Božieho Slova a modli sa s nimi. 

Na konci manuálu nájdeš rady, ktoré ti pomôžu, keď budeš  radiť 
dieťaťu, ktoré chce prísť ku Kristovi. 
 
Ústredná pravda v každej lekcii 

V každej lekcii je „vypichnutá“ ústredná pravda. Ty, ako učiteľ, by si ju mal mať na mysli, keď učíš lekciu. 
Nezameraj sa iba na rozprávanie biblického príbehu! V pláne každej lekcie nájdeš ústrednú pravdu (avšak Svätý 
Duch ťa môže viesť k výberu iného hlavného učenia biblickej pasáže.)  

V plánoch lekcií sú použité tieto skratky: 
ÚPN - ústredná pravda, aplikovaná pre nespasené deti. 
ÚPS - ústredná pravda, aplikovaná pre spasené deti. 
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PRVÁ LEKCIA 

JÓZUA SA STÁVA BOŽÍM VODCOM 
 
Písmo:  4. Mojžišova 27, 15 - 23 
 5. Mojžišova 31, 7; 34, 9 
 Kniha Józuova 1, 1 - 18 
 
ÚP: Boh dáva svojim deťom silu. 
 
Aplikácie:  N: Nedovoľ, aby ti strach z toho, že nedokážeš žiť kresťanským životom, bránil prijať Krista. 

S: Prijmi povzbudenie, že Boh je s tebou a v tebe. 
 
Úvod:   „Pani učiteľka Klinková odchádza...“ 
Sled udalostí: Mojžiš prosí Boha o nástupcu. 
 Boh hovorí, že je to Józua.  ÚPN 

Mojžiš postaví Józuu pred národ. 
Mojžiš hovorí Józuovi: „Buď silný!“  ÚPS 
Mojžiš umiera. 
Boh hovorí Józuovi: „Buď silný!“  ÚPS 
Józua prikázal úradníkom, aby sa postarali o prípravy. 
Józua sa rozpráva s niektorými ľuďmi. 
Ľudia ho povzbudzujú: „Buď silný!“   ÚPS 
 

Verš na zapamätanie: Kniha Józuova 1, 9: „Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, 
tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ 

 
Vizuálne pomôcky: pás papiera s nápisom „Józua“. 

Ústredná pravda je napísaná na papieri, ktorý učiteľ ukáže vždy, keď vyučuje niektorú časť ústrednej 
pravdy. Pomôcku na učenie verša použi vtedy, keď je to vyznačené v lekcii. 
 
 „Hádaj, čo je nového! Pani učiteľka Klinová odchádza,“ smutne povedala Nora svojej mame. 

„Ale nie! Bude ti chýbať! Je to taká dobrá učiteľka,“ odpovedala mama. 
„A je milá! Nikto z nás nechce, aby odišla,“ pokračovala Nora. 
„Som zvedavá, kto príde namiesto nej,“ povedala mama. 
„Neviem, ale som si istá, že ju nebudeme mať radi. Nikto nemôže nahradiť pani učiteľku Klinkovú,“ taký 

bol Norin názor. 
 Možno mnoho Božích ľudí, Izraelcov, malo podobné pocity ako Nora a jej spolužiaci. Mojžiš bol ich 
vodcom od nepamäti, ale teraz sa dozvedeli, že ich už viac nebude viesť. Niektorí sa možno zhovárali takto: „On je 
ten, kto nás vyviedol z Egypta, nezaobídeme sa bez neho.“ 

„Môj otec často rozprával o zázrakoch, ktoré robil Mojžiš Božou mocou.“ 
„Nikto nepozná Boha tak, ako Mojžiš.“ 
„Kto ho len môže nahradiť?“ 

 
Scéna 1a a 1b: 
JÓZUA JE USTANOVENÝ NA MOJŽIŠOVO MIESTO 
(4. Mojžišova 27, 15 - 23; 5. Mojžišova 31,7 - 8; 34, 9) 
Pozadie: Púštna divočina s časťou svätostánku, v diaľke kúsok hôr, figúrky 1 - 4. 
 Prevziať vodcovstvo od Mojžiša a viesť Boží ľud by bolo veľmi ťažké pre hocikoho. Koho vybrať? Veľmi 
múdro Mojžiš za to prosil Boha. (Umiestni figúrku 1.) „Prosím, ustanov muža, ktorý by viedol ľud,“ modlil sa. 
 Pán odpovedal Mojžišovi: „Zober Józuu (Umiestni nápis „Józua“.) a urob ho vodcom nad celým ľudom. 
Postav ho pred kňaza Eleázára a pred celý ľud. Pred tými všetkými oznám, že Józua je ich novým vodcom.“ 
 Bol Józua schopný viesť dva milióny ľudí? Všetci potrebovali vodu a jedlo. Potrebovali miesto, kde by 
mohli táboriť. Vojaci mali byť pripravení na boj, pretože v krajine, ktorú im Boh zasľúbil, mali mnoho nepriateľov. 
Bol Józua nejaký Superman? Nie, vôbec nie. Boh si ho však pre túto dôležitú úlohu vybral a Boh mu bude 
pomáhať, ako pomáhal aj Mojžišovi. Boh nikdy nežiada, aby niekto urobil niečo bez Jeho pomoci. Keď sa staneš 
Božím dieťaťom a uveríš v Krista ako svojho Spasiteľa, Boh očakáva, že budeš žiť tak, aby si Mu tým robil radosť. 
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Pomôže ti, aby si to dokázal. Boh, Svätý Duch príde, aby žil v tebe a pomáhal ti byť milým a pravdovravným. 
Pomôže ti modliť sa. Pomôže ti hovoriť iným o tom, že si kresťanom. Možno je tu dnes niekto, kto by skutočne 
chcel byť kresťanom, Božím dieťaťom. Ale niečo ťa zastavilo pred tým, aby si uveril v Ježiša Krista. Bojíš sa, že 
by si nebol schopný žiť kresťanským životom. Prosím ťa, pamätaj si, že Boh ti dá silu žiť pre Neho. Samozrejme, 
nie je možné žiť skutočným kresťanským životom, kým sa nestaneš skutočným kresťanom, kým neuveríš v Krista 
ako svojho Spasiteľa. Ak to však urobíš, Svätý Duch bude žiť v tebe a pomôže ti žiť pre Boha. V Biblii čítame, že 
Svätý Duch žil aj v Józuovi. (Odstráň figúrku 1.) 
 Mojžiš sa ponáhľal urobiť to, čo mu povedal Pán. Dobre poznal Józuu. Mnoho rokov bol Mojžišovým 
verným pomocníkom. Mojžiš prikázal rozhlásiť po táborisku, aby sa všetci zhromaždili. Kňaz Eleázar stál vpredu 
(Umiestni figúrku 2.) Mojžiš postavil Józuu dopredu. (Umiestni figúrky 3 a 4.) a položil ruky na Józuovu hlavu. 
Ľuďom povedal: „Toto je váš nový vodca, toho budete poslúchať.“ 
 Ako sa mohol cítiť Józua, keď sa pozrel na taký veľký zástup ľudí? Čoskoro budú musieť všetci prejsť cez 
rieku Jordán. Neboli tam žiadne mosty, ani člny. Nepriatelia v novej krajine boli zlomyseľní a krutí. Józua sa určite 
cítil malý, tak veľmi malý. Mojžiš mu však povedal: „Buď mocný a udatný, lebo ty vovedieš ľud do krajiny. Sám 
Pán pôjde pred tebou a bude s tebou. Nikdy ťa neopustí. Neboj sa. Nevzdávaj sa.“ 
 Iste, takáto úloha bola ťažká pre Józuu, ale nebola ťažká pre Boha. Boh mu pomôže byť silným a 
odvážnym. Józua nikdy nebude sám, Boh tam bude stále. Vedomie, že Boh bude stále s ním, pomohlo Józuovi byť 
silným. Kresťanský chlapec alebo kresťanské dievča, Boh ti sľubuje: „Neopustím ťa, ani nezanechám“. (Židom 13, 
5) Nepomáha ti to byť silným a odvážnym? 
 Asi vieš, ako sa cítil Józua. Uveril si už v Ježiša Krista, že zobral všetok tvoj hriech a vieš, že si Božím 
dieťaťom. Myslíš si však, že je ŤAŽKÉ robiť veci, ktoré tešia Boha. V škole každý patrí do nejakej partie a tieto 
často robia zlé a odporné veci. Smejú sa na vtipoch, o ktorých vieš, že nie sú slušné, neposlúchajú učiteľa. Je ťažké 
nerobiť takéto veci. Zdá sa, že nie je možné byť dosť odvážnym a povedať, že si kresťan. Boh ti chce povedať 
práve tak, ako povedal Józuovi: „Buď silný a odvážny, nestrachuj sa… Lebo Hospodin, tvoj Boh bude s tebou, 
kamkoľvek pôjdeš.“ (Kniha Józuova 1, 9) Boh je s tebou v triede. Pomôže ti byť poslušným - dokonca aj vtedy, 
keď všetci ostatní budú neposlušní. Pros Ho o pomoc a rob to, čo je správne. Sám zistíš, že Boh dáva svojim deťom 
silu. Józua to zistil tiež. 
 
Scéna 2: 
PÁN ZAVÄZUJE JÓZUU 
Pozadie: Také isté ako pri scéne 1. 
Figúrka: 3. 

Medzi Izraelcami vládol veľký smútok. Mojžiš odišiel na vrch a už sa nevrátil. Zomrel tam. (Umiestni 
figúrku 3.) 

Aj Józua musel byť smutný a musel sa cítiť osamelý, pretože už nikdy viac nemohol poprosiť Mojžiša o 
radu. 
 Boh je však milujúci a láskavý. Prehovoril k Józuovi: „Mojžiš, môj služobník, je mŕtvy. Teraz sa musíš 
pripraviť ty a tvoj ľud na prechod cez rieku Jordán, aby ste vošli do krajiny, ktorú vám dám. Dám vám každý kúsok 
krajiny, po ktorej pôjdete. Ako som bol s Mojžišom, budem aj s tebou. Nikdy ťa neopustím. Buď silný a odvážny.“ 
Bolo nádherné počuť tieto slová od samého Boha. Áno, Boh dáva svojim deťom silu - je v nich a je s nimi. 
Neznamená to, že budú mať veľké svaly, alebo že budú najlepší bežci v triede. Znamená to, že Božie deti budú žiť 
pre Neho, aj keď to bude ťažké. Pre Józuu to tiež začínalo byť ťažké a Boh mu chcel povedať ešte niečo: „Józua, 
dbaj na to, aby si ma poslúchal. Čítaj knihu zákona, premýšľaj o nej vo dne, v noci a poslúchaj ju.“ Knihou zákona 
bolo prvých päť kníh Mojžišových (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium). Môžeš mi ich 
vymenovať? Boh použil Mojžiša, aby ich napísal a teraz hovorí Józuovi, aby ich čítal a riadil sa podľa nich. To mu 
pomôže byť silným. 
 Ak si Božím dieťaťom, nájdi si každý deň čas na čítanie Biblie. Pokús sa zapamätať si to, čo čítaš a ak ti 
Boh hovorí, aby si niečo urobil, pros Ho o pomoc, aby si poslúchol. Boh to použije, aby urobil z teba silného 
kresťana. Aj Józua musel čítať, pamätať si a riadiť sa časťami Biblie, ktoré mal. Počas príprav na najvzrušujúcejšiu 
časť cesty sa musel uistiť, či je kniha zákona na bezpečnom mieste. 
 
Scéna 3: 
JÓZUA SA UJÍMA VEDENIA (Kniha Józuova 1, 10 - 18) 
Pozadie: Také isté ako pri predchádzajúcich scénach. 
Figúrky: 6, 7, 8. 
(Umiestni figúrku 6.) Józua bol určite vzrušený. Konečne pôjdu do Kanánu! Pred štyridsiatimi rokmi tam bol ako 
vyzvedač a pamätal si, že je to nádherná a úrodná krajina. Čoskoro tam príde a bude tam žiť. 
(Umiestni figúrky 7 a 8.) 

5 



 5 

Zvolal svojich úradníkov a dal im príkazy: „Choďte medzi ľudí a povedzte im: Pripravte si zásoby. Po 
troch dňoch prejdete cez rieku Jordán a zaujmete krajinu, ktorú vám dáva Boh.“ 
 Správa sa šírila veľmi rýchlo a o chvíľu sa už všetci chystali. Niektorým ľuďom musel dať Józua zvláštne 
pokyny. Počúvali ho tak pozorne, akoby počúvali Mojžiša. Sľúbili mu, že ho budú poslúchať. Potom povzbudili 
svojho nového vodcu. Vieš, čo mu povedali? „Buď silný a odvážny!“ Boli to slová, ktoré povedali Józuovi Mojžiš i 
Boh. Teraz ich počul tretíkrát. Týmto spôsobom Boh použil ľudí na to, aby pomohol byť Józuovi silným. 
 Boh často používa iných kresťanov, aby pomohol svojim deťom byť silnými. 
 Tak to bolo aj s Andreou. Stala sa kresťankou, ale mama jej zakázala chodiť do nedeľnej školy alebo do 
Klubu Dobrej zvesti. Mohla však navštevovať rodinu Dubovských, ktorí boli kresťanmi. Keď mala Andrea nejakú 
otázku alebo problém, povedala o tom pani Dubovskej. Pani Dubovská jej pomohla nájsť odpoveď v Biblii 
a potom sa spolu modlili. Tieto návštevy Dubovských Andrei pomohli stať sa silnou kresťankou. Ak si kresťan 
a máš niečo, o čom by si sa chcel porozprávať alebo modliť sa, príď za mnou, keď ostatní odídu. Rád ťa 
vypočujem a pomôžem ti nájsť odpoveď v Božom Slove. Boh používa iných kresťanov, aby nám pomohli tak, ako 
použil niektorých ľudí, aby povzbudili Józuu. 
 Józua potreboval povzbudenie, keď premýšľal nad udalosťami, ktoré ho čakali... Rieka, cez ktorú bolo 
treba prejsť; mestá a vrchy, ktoré bolo treba zdolať. Józua však vedel, že Boh ho nesklame a že je s ním. Chlapci 
a dievčatá, aj vy si tým môžete byť istí. Dôveruj Bohu, že ti dá silu a pamätaj na tieto nádherné slová: „Buď silný a 
odvážny, nestrachuj sa... Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ (Kniha Józuova 1, 9) 
 
 
OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE: 

1. Koho vybral Boh na Mojžišovo miesto? (Józuu.) 
2. Kam mal Józua odviesť ľudí? (Do Kanaánu, do zasľúbenej zeme.) 
3. Prečo mohol byť Józua silný a odvážny? (Boh bol s ním.) 
4. Ako dáva Boh svojim deťom silu? (Tak, že je s nimi a Svätý Duch je v nich.) 
5. Od koho počul Józua slová: „Buď silný a odvážny“? (Od Mojžiša, od Boha a od niektorých ľudí.) 
6. Boh povedal niečo, čo Józua musí urobiť, aby bol silný. (Čítať a poslú-chať knihu zákona.) 
7. Ako sa môžeš stať Božím dieťaťom? (Uveriť v Krista ako svojho Spasiteľa.) 
8. Cez akú rieku mali prejsť Izraelci? (Cez Jordán.) 
9. Kde bol Mojžiš, keď umrel? (Na vrchu.) 

10. Dokonči verš: „Buď silný a veľmi odvážny, nestrachuj sa...“ (a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s 
tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ Kniha Józuova 1, 9) 
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DRUHÁ LEKCIA 

ČERVENÝ MOTÚZ V OKNE 
 

Písmo:  Kniha Józuova 2, 1 - 24 
 

ÚP:  Boh ochraňuje svoje deti. 
 
Aplikácie:  N: Uver v Krista a budeš zachránený. 
 S: Neboj sa! 
 
Úvod:  Kto je vyzvedač? 
Sled udalostí:  Józua vysiela vyzvedačov do Kanánu. ÚPS 

Vyzvedači prichádzajú do Jericha. 
Vyzvedači ostávajú u Rachab. 
Kráľovi poslovia prichádzajú do domu Rachab. ÚPS 
Rachab skryje vyzvedačov. 
Rachab klame poslov. 
Rachab požaduje bezpečnosť. 

Vyvrcholenie: Vyzvedači ujdú po červenom motúze. ÚPS 
Záver:  Vyzvedači sa vrátia späť ku Józuovi. ÚPSN 
 
Verš na zapamätanie: Rímskym 8, 1: „Nieto teda teraz už odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježiši...“ 
 
Vizuálne pomôcky: Pás papiera s nápisom „Vyzvedač“. 

Ústredná pravda napísaná na plagáte, ktorý učiteľ ukáže vždy, keď vyučuje niektorú časť ústrednej pravdy. 
(Učiteľ, umiestni nápis „Vyzvedač“ na tabuľu.) 

 
Ktorá z nasledujúcich definícii vysvetľuje, kto je to vyzvedač: 
 
a)  mucha s veľmi dobrým zrakom, 
b)  ten, kto nosí špeciálne okuliare, ktoré mu umožňujú vidieť predmety v diaľke, 
c)  ten, kto tajne zisťuje informácie o inej krajine, 
d)  špeciálne vojenské lietadlo. 
Samozrejme, po c) je správne. Možno si už čítal nejaký príbeh o vyzvedačoch alebo si videl nejaký film v televízii. 
 
Scéna 1: 
VYSLANIE DVOCH VYZVEDAČOV (Kniha Józuova 2, 1) 
Pozadie: Púštna divočina s vrchmi v diaľke. 
Figúrky: Józua (6), dvaja vyzvedači (9, 10). 
 Dnes sa stretneme s dvoma vyzvedačmi, ktorých vybral Józua. (Umiestni figúrky 6, 9, 10.) Dal im neľahkú 
a dobrodružnú úlohu. „Choďte a preskúmajte Kanaánsku krajinu,“ povedal im, „najmä Jericho.“ 
 Jericho bolo veľké mesto pri rieke Jordán. Malo to byť prvé mesto, do ktorého vstúpia pri príchode do 
krajiny, ktorú im Boh dal za ich domov. Dobyť Jericho bolo veľmi dôležité. 
 Dvaja vyzvedači sa ticho vytratili s izraelského táboriska a išli v ústrety rieke Jordán. Biblia nehovorí o 
tom, ako prešli cez rieku. Pravdepodobne ju prebrodili v noci. Čoskoro uvideli úpätie zasľúbenej krajiny. Boli plní 
očakávania, ale vyvolávalo to v nich aj strach. V tejto krajine bolo mnoho, premnoho ľudí, ktorí by boli veľmi radi, 
keby ich mohli chytiť a zabiť. Musia sa pohybovať veľmi opatrne. Budú schopní zistiť všetko, čo chce vedieť 
Józua? Podarí sa im niekedy dostať sa preč z tejto krajiny, ktorá bola plná nebezpečia? 
 Nič sa im nemôže stať, žiaden nepriateľ sa ich nemôže dotknúť, pokým to nedovolí Boh. Lebo títo 
vyzvedači patrili k Božiemu ľudu. Boh chráni svoj ľud. Tak je to aj dnes s každým človekom, ktorý je Božím 
dieťaťom. Počúvaj tieto nádherné verše z Biblie: „...kto dúfa v Hospodina, bude chránený.“ (Príslovia 29, 25) Ak 
vieš, že Ježiš Kristus zobral tvoje hriechy, patríš Bohu a On sa stará o teba. Ochraňuje ťa. Možno sa niečoho tajne 
bojíš. Ostatní si myslia, že je to hlúpe, ale pre teba je to vážny problém. V Biblii Boh mnohokrát hovorí svojmu 
ľudu: „Neboj sa!“. Božie Slovo nám zasľubuje, že tí, ktorí veria v Pána, budú v bezpečí. Boh ochraňuje svoje deti 
každú minútu počas dňa, i noci. To neznamená, že si kresťan nikdy nezlomí nohu, neochorie alebo ho nikto 
nezbije. To znamená, že nič z toho sa nemôže stať, pokým to Boh nedovolí. Boh je milujúci a všemohúci nebeský 
Otec, ktorý dohliada na svoje deti a drží ich v bezpečí. 
 Staral sa o týchto dvoch vyzvedačov. V tej cudzej krajine Ho veľmi potrebovali. 
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Scéna 2: 
RACHAB UKRYJE VYZVEDAČOV (Kniha Józuova 2, 2 - 7) 
Pozadie: Strecha domu s balíkmi ľanu. 
Figúrky: Dve figúrky vyzvedačov (12, 13) čiastočne skryté pod ľanom (11), Rachab (14). Prestrihni vybodkovanú 
čiaru na ľane a vlož tam figúrku (13). 
 Keď vyzvedači prišli k Jerichu, našli veľký, vysoký a hrubý múr, ktorý obkolesoval mesto. Múr bol taký 
široký, že niektorí ľudia žili v domoch, vybudovaných na múre. Veľké železné brány sa zatvárali každý večer, aby 
nepriatelia nemohli vniknúť do mesta. Nevieme ako - Biblia nám o tom nehovorí - ale týmto dvom vyzvedačom sa 
podarilo do mesta vniknúť. Naozaj nikto sa nemal dozvedieť, kto sú a prečo prišli. Zistili všetko, čo potrebovali 
vedieť. Zistili, že brány sa večer zatvárajú. Boh ich viedol na miesto, kde mali stráviť noc. 
 Tajne (alebo aspoň si to mysleli) prišli dvaja vyzvedači k jednému z domov na vrchu múra. Žena, ktorá tam 
žila, sa volala Rachab. (Umiestni figúrku 14.) Počula o Izraelcoch a o ich Bohu. Dovolila mužom, aby zostali na 
noc, aj keď to bolo pre ňu veľmi nebezpečné. 
 Rachab, ani vyzvedači nevedeli, že ich niekto videl a podozrieva ich. Kráľ Jericha dostal naliehavý odkaz: 
„Pozri, niektorí z Izraelcov prišli do mesta na výzvedy.“ Kráľ rozkázal, že ich majú hneď hľadať. Stopy ich rýchlo 
viedli k domu Rachab. O chvíľu boli kráľovskí poslovia pri jej dverách. „Vydaj mužov, ktorí sú tu,“ prikázali. „Sú 
to vyzvedači!“ 
 Rachab rýchlo odpovedala kráľovským poslom: „Áno, tí muži prišli, ale nevedela som, kto sú. Odišli, keď 
sa začalo stmievať. O tomto čase sú mestské brány zatvorené. Neviem, kam išli. Ak sa však poponáhľate, dohoníte 
ich.“ 
 Rachab klamala. Klamala, aby boli vyzvedači v bezpečí. Boh však nepotreboval toto klamstvo, aby ich 
ochránil. Dokonca, aj keby prehľadávali dom, Boh by ich ochránil. Nikdy nie je správne klamať. Vieme to, ale 
často to robíme. Neposlúchame Boha a zaslúžime si, aby sme boli za naše hriechy potrestaní. Ale Rachab bola 
pohanka, ktorá nepoznala Boží zákon. 
 Kráľovskí poslovia sa ponáhľali chytiť vyzvedačov, ktorí boli ešte stále ukrytí pod ľanom na streche. Boli 
v bezpečí. Pán ich ochraňoval v meste, kde boli obkolesení nepriateľmi. Ak si Božím dieťaťom, máš mocného 
nepriateľa. Tvojím nepriateľom je Satan. Chce ti zabrániť, aby si miloval Pána Ježiša Krista a poslúchal Ho. 
Postará sa o to, aby sa ti niektorí tvoji spolužiaci posmievali, lebo si kresťan. Snaží sa, aby si sa nemodlil, ani 
nechodil do Klubu Dobrej zvesti. Satan ťa chce navždy odlúčiť od Boha. Môže to urobiť? Počúvaj, čo hovorí Pán 
Ježiš o tých, ktorí sú Božími deťmi: „Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi 
z ruky.“ (Ján 10, 29) Ak si naozaj Božím dieťaťom, nikdy nebudeš vytrhnutý z ruky svojho nebeského Otca. On 
drží svoje deti v bezpečí pred nepriateľom tak, ako týchto dvoch vyzvedačov. 
 
Scéna 3: 
VYZVEDAČI DÁVAJÚ RACHAB SĽUB (Kniha Józuova 2, 8 - 14) 
Pozadie: Také isté ako pri scéne 2. 
Figúrky: Dvaja vyzvedači 9, 10, Rachab 14. (Umiestni figúrky 9, 10, 14.) 
 Keď boli poslovia z dohľadu, Rachab vyšla na strechu, aby sa s nimi porozprávala sa. „Viem, že vám Pán 
dal túto krajinu. Každý sa bojí vás, aj vašich ľudí. Počuli sme, ako vás Boh previedol cez Červené more. Počuli 
sme, ako vám Boh pomohol poraziť vašich nepriateľov. Nikto už nemá odvahu, lebo Pán, váš Boh je Boh na Nebi 
aj na Zemi.“ 
 Rachab prišla s prosbou: „Preukázala som vám milosť,“ povedala. „Prosím, buďte milostiví ku mne a k 
mojej rodine, keď dobyjete toto mesto.“ 
 Vyzvedači súhlasili: „Bude to tak, ako si žiadaš. Keď nám dá Boh toto mesto, zachováme sa k tebe 
milostivo a spravodlivo.“ 
 
Scéna 4: 
VYZVEDAČI UNIKNÚ PO ČERVENOM MOTÚZE (Kniha Józuova 2, 15 - 22) 
Pozadie: Dom na mestských hradbách, okno na dome. 
Figúrky: Rachab (15) (Prerež vybodkovanú čiaru a vlož červenú niť, vzadu ju upevni.) Vyzvedači (16, 17). 
 Vyzvedači sa potrebovali dostať preč z Jericha a vrátiť sa späť k Józuovi. Ísť do ulíc mesta by bolo veľmi 
nebezpečné. Rachab dostala nápad. Zobrala červený motúz alebo lano a dobre ho priviazala na trám svojho domu. 
Potom ho prehodila cez okno. (Umiestni kartičku a figúrky 15, 16, 17.) „Zídite dolu a tri dni sa skrývajte v horách, 
aby ste nestretli tých, ktorí vás hľadajú.“ 
 A tak dvaja muži preliezli cez okno a spúšťali sa dole po červenom povraze, až kým nedosiahli zem vonku, 
za mestskými hradbami. Aký nádherný únik! Boh sa o nich po celý čas staral. Červený povraz nám pripomína, ako 
Boh ochraňuje svoje deti pred najväčším nebezpečenstvom - nebezpečenstvom večného trestu za svoje hriechy. 
Všetci si zasluhujeme tento trest. Boh však poslal na svet svojho jediného Syna, Pána Ježiša Krista. On si 
nezaslúžil žiaden trest, lebo žil dokonalý život. Predsa však zomrel na kríži a Boh Ho potrestal za náš hriech. Keď 
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zomieral, Jeho drahocenná krv bola vyliata, aby náš hriech mohol byť obmytý. Toto bol jediný spôsob našej 
záchrany od večného trestu. Ak veríš v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, si spasený, si v bezpečí. Nikdy 
nepôjdeš do Pekla, lebo je tu tvoj Spasiteľ, ktorý dal svoju drahocennú krv za teba. Biblia hovorí: „Kto verí 
v Neho, nebude súdený...“ (Ján 3, 18) Únik pred trestom, ktorý si zasluhujeme, je omnoho krajší, ako útek dvoch 
vyzvedačov po červenom povraze. 
 Keď ich nohy dosiahli zem, zavolali na Rachab: „Keď prídeme naspäť dobyť mesto, zaves tento istý 
povraz do okna. Podľa neho spoznáme tvoj dom a všetci v ňom budú v bezpečí. Postaráme sa o to.“ 
 Ponáhľali sa do tmy a do hôr, kde sa tri dni skrývali v jaskyniach. 
 
Scéna 5: 
VYZVEDAČI PODÁVAJÚ JÓZUOVI SPRÁVU (Kniha Józuova 2, 23 - 24) 
Pozadie: Také isté ako pri scéne 1. 
Figúrky: Také isté ako pri scéne 1. 
 Dvaja vyzvedači prišli bezpečne k rieke Jordán. Opäť ju prebrodili a dostali sa na druhú stranu. Ponáhľali 
sa do tábora Izraelcov, aby porozprávali Józuovi svoje neobyčajné zážitky. (Umiestni figúrky 6, 9, 10.) „Pán nám 
určite dal túto krajinu,“ povedali mu. „Všetci sa nás tam boja.“ Vyzvedači si boli istí, že môžu veriť Bohu. 
Nechránil ich vari počas každej minúty, čo boli na výzvedách? Ak vieš, že si Božím dieťaťom, môžeš si byť istý, 
že Boh bude ochraňovať aj teba. Ochráni ťa pred nebezpečenstvom, pred Satanom a pred večným trestom za tvoj 
hriech. Je úžasné byť Jeho dieťaťom. 
 Je tu dnes niekto, kto vie, že nie je zachránený pred Božím trestom za hriech? Vieš, že si zaslúžiš ten trest, 
ale tvoje srdce túži po záchrane. Ak ľutuješ svoj hriech a vieš, že Ježiš Kristus zomrel a vylial svoju drahú krv, aby 
prikryl tvoj hriech, prečo Mu teraz neuveríš? Môžeš v tichosti sa s Ním rozprávať a povedať Mu: „Pane Ježišu, 
ľutujem svoj hriech. Verím Ti, že môžeš zobrať môj hriech. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel a vylial si za mňa 
svoju drahú krv.“ Ak si uveril v Ježiša Krista, si Božím dieťaťom. Boh ťa bude ochraňovať. On zasľúbil: „Kto verí 
v Neho, nebude súdený...“ (Ján 3, 18) 
 Bola Rachab v bezpečí? Musela veriť tomu, čo jej povedali vyzvedači. Do okna asi zavesila červený 
povraz. Určite bola takto pripravená, lebo jej život závisel na červenom povraze, visiacom z okna. Ak sa chceš 
dozvedieť, čo sa stalo, keď Izraelci prišli do Jericha, príď nabudúce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE: 
1. Prečo vyslal Józua dvoch vyzvedačov? (Aby zistili, aká je krajina.) 
2. Čo zistili o Jerichu? (Vysoké, hrubé múry, pevné mestské brány, ktoré boli v noci zavreté.) 
3. Prečo boli muži v bezpečí po celý čas, keď boli mimo tábora Izraelcov? (Boh ich ochraňoval.) 
4. Koho ochraňuje Boh? (Svoje deti.) 
5. Kto je Božím nepriateľom, ktorý sa snaží zabrániť kresťanom, aby milovali Boha a poslúchali Ho? (Satan.) 
6. Kde vyzvedači strávili čas v Jerichu? (V dome Rachab.) 
7. Kde ich skryla Rachab, keď prišli kráľovi poslovia? (Na strechu pod balíkmi ľanu.) 
8. Čo zlé urobila Rachab, keď prišli poslovia? (Klamala.) 
9. Ako sa podarilo utiecť vyzvedačom z Jericha? (Zliezli po červenom povraze, ktorý visel z okna Rachabinho 

domu.) 
10. Čo nám pripomína tento červený povraz? (Krv Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel pre našu záchranu od našich 

hriechov a trestu za ne.) 
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TRETIA LEKCIA 
PÁD JERICHA 

 
Písmo:  Kniha Józuova 5, 13 - 6, 27 
 
ÚP:  Boh dáva svojim deťom víťazstvo. 
 
Aplikácia  S: Ver Mu, že ti dá víťazstvo nad hriechom. 
 
Úvod:  Prekročenie rieky Jordán. 
Sled udalostí: Józua a jeho ľud uvidia Jericho. 
 Józuovi sa zjaví Pán.    ÚPS 
 Pán mu dáva pokyny.    ÚPS 

Józua a jeho ľud obchádzajú okolo Jericha. 
V siedmy deň obídu mesto sedemkrát. 
Silný pokrik. 

Vyvrcholenie: Pád hradieb mesta Jericha.    ÚPS 
 Izraelci dobyli mesto a Rachab a jej rodinu zaviedli do bezpečia. ÚPS 

Záver:  Jericho je zničené. 
 
Verš na zapamätanie: Ak vyučujete všetky lekcie o Józuovi, navrhujeme opakovanie. Ak učíte iba túto lekciu, 

odporúčame Židom 2, 18. 
 
Poznámky k vizuálnym pomôckam: 

Zlep 18a a 18b. To isté urob s 19a a 19b: Pri umiestňovaní pozadia umiestni 18 cez 19. Počas tretej scény 
odstráň figúrku 18. Priprav si plagát s ústrednou pravdou a použi ho ako pomôcku vždy, keď budeš učiť ústrednú 
pravdu. 
 
Čiastočné ciele lekcie: 
Táto lekcia neobsahuje aplikáciu pre nespasené deti, teda do programu môžeš zahrnúť nasledujúce: 
 Ukáž deťom narodeninovú pohľadnicu a spýtaj sa ich, kedy dostávame takúto pohľadnicu. Čo znamenajú 
narodeniny? Je to deň, kedy si sa narodil do svojej rodiny. Byť súčasťou rodiny je veľmi dobré, ale ešte lepšie je 
byť súčasťou Božej rodiny. 
 Kedy sa chlapec alebo dievča stávajú súčasťou Božej rodiny? (Nech deti povedia svoje návrhy.) 
 napríklad: 

 keď sa narodia, 
 keď idú prvýkrát do kostola, 
 keď chodia do nedeľnej školy. 

Žiadna z týchto odpovedí nie je správna. Kde môžeme nájsť správnu odpoveď? V Biblii. Je napísaná v 
Jánovi 1, 12. (Prečítaj nahlas.) Všetci, ktorí prijali Pána Ježiša, sú Božími deťmi. Ak sa skutočne chceš stať 
členom Božej rodiny, môžeš dnes prijať Pána Ježiša. Povedz Pánu Ježišovi, že chceš, aby prišiel do tvojho života a 
zobral všetky tvoje hriechy. To je spôsob, akým Ho môžeš prijať. Ak to urobíš, budeš vedieť, že si sa narodil do 
Božej rodiny a si Božím dieťaťom. Možno by si sa chcel na niečo spýtať. Chceš byť Božím dieťaťom, ale nevieš, 
ako to máš urobiť? Príď, prosím ťa, po klube za mnou a porozprávame sa o tom. Budem rád, ak ti budem môcť 
vysvetliť z Biblie viac. Môžeš sa so mnou o tom rozprávať. (Učiteľ, urči miesto.) 
 
Úvod 
 Všetci už počuli ten úžasný príbeh, ako Boh pripravil pre svoj ľud suchú cestu, keď prechádzal cez 
Červené more. Bol to jeden z príbehov, ktoré začínali slovami „Kedysi dávno...“ a ktoré mali tak radi. Ale teraz sa 
malo to isté prihodiť aj im. Prechádzali cez rieku Jordán, ale nikto nebol mokrý. Vyššie na rieke stúpala hladina. 
Rieka začala opäť tiecť, až keď boli všetci v bezpečí. 
 Ľud iste chválil Boha za tento zázrak. Určite sa chveli nadšením, keď sa ich noha po prvýkrát dotkla 
zasľúbenej zeme. 
 
Scéna 1: 
OBJAVÍ SA NEZNÁMY VELITEĽ (Kniha Józuova 5, 13 - 15) 
Pozadie: Vonkajšok s Jerichom v pozadí. 
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Figúrky: Steny Jericha 18, 18a, 19, 19a, Józua (21a), veliteľ (20), Józua na kolenách (21). 
 Čakali ich však boje a mestá, ktoré mali dobyť. (Umiestni figúrky 18, 18a, 19, 19a.) Týčili sa pred nimi 
vysoké a hrubé múry Jericha. Bolo to prvé mesto, ktoré mali obsadiť. Ako to však urobiť? Ľudia z Jericha zatvorili 
brány, takže teraz nemohol nikto vojsť dnu, ani vyjsť von. 
 Keď Józua rozmýšľal o Jerichu (Umiestni figúrku 21a.), určite si spomenul na Božie zasľúbenia. 
Zasľúbenia, že im dá túto krajinu, zasľúbenia, že im dá víťazstvo nad každým nepriateľom. Boh nikdy neporuší 
svoj sľub, a tak si mohli byť Izaraelci istí svojim víťazstvom. 
 Tí z nás, ktorí milujú Ježiša a patria Mu, musia tiež zvádzať boje. Samozrejme, že nebojujeme, aby sme 
dobyli mesto, ale v živote sú zlé veci a pokúšania, s ktorými musíme bojovať a ktoré musíme prekonať. Si kresťan, 
ktorý má problém so zlou náladou? Vrieskaš, kričíš a dupeš nohami, a potom sa hanbíš. Možno je tvojím 
problémom lenivosť, neslušné slová alebo chválenkárstvo. Toto sú veci, ktoré musíme prekonať. Musíme vyhrať 
boj, ktorý s nimi vedieme. Počúvajme niektoré zo zasľúbení, ktoré nám Boh dal. (Popros niektoré dieťa, aby 
prečítalo Rímskym 6, 14.) To znamená, že hriech už nebude tvojím Pánom, teda už nemusíme podliehať hriechu. 
(Nech dieťa prečíta - Židom 2, 18.) Tento verš nám hovorí, že Pán Ježiš vie, aké je byť pokúšaný na zlé a môže ti 
pomôcť, keď si pokúšaný. (Popros dieťa, nech prečíta 1. Korintským 13, 10.) Tento verš hovorí, že pokúšanie 
nebude nikdy také veľké, že by si mu musel podľahnúť. Vidíš, že Boh sľubuje, že dá svojím deťom víťazstvo tak, 
ako to sľúbil Izraelcom. 
 Józua zrazu zistil, že nie je sám. (Umiestni figúrku 20.) Zdvihol zrak a zistil, že vedľa neho stojí muž s 
mečom v ruke. Józua nevedel, kto to je, a tak sa spýtal: „Patríš k nám, alebo k našim nepriateľom?“ Muž 
odpovedal: „Nepatrím ani k vám, ani k vašim nepriateľom. Som vodca Pánovej armády.“ 
 Potom si Józua uvedomil, že to bol sám Pán, ktorý sa zjavil, aby ho povzbudil. „Aký odkaz má môj Pán pre 
svojho služobníka?“ spýtal sa Józua. 
 Pán odpovedal: „Zobuj si svoje sandále, pretože zem, na ktorej stojíš, je svätá.“ Józua si rýchlo rozopol 
sandále a vyzul si ich. (Vymeň figúrku 21a za 21.) Pravdepodobne sa sklonil pred Pánom. 
 Nebolo milé od Boha, keď dal Józuovi najavo, že bude s ním a s Izraelcami? To bol dôvod, prečo mohli 
dobyť silné mesto Jericho. Ich Boh, ich všemohúci a svätý Boh, bol s nimi. Môže byť nejaká armáda alebo nejaký 
kráľ mocnejší ako On? NIE! Veriaci chlapci a dievčatá, bojujete nejaký boj? Snažíte sa prekonať sebectvo, zlú 
náladu, lenivosť, neslušné slová? Pamätajte si, že nie ste sami. Boh je s vami. Žije vo vás cez Svätého Ducha. Je 
omnoho väčší a mocnejší ako hocičo, s čím bojujete. Môžeš teda zvíťaziť tak, ako si bol istý svojim víťazstvom aj 
Józua. 
 Pán Boh dal Józuovi a jeho ľuďom veľmi zvláštne pokyny, ako majú dobyť Jericho. Boli také zvláštne, že 
pre ľudí v meste a mimo mesta sa museli zdať bláznivé. Józua však vedel, že ak majú vyhrať, musia urobiť presne 
to, čo im povedal Pán. 
 
Scéna 2: 
IZRAELCI POCHODUJÚ OKOLO MESTA (Kniha Józuova 6, 8 - 15) 
Pozadie: Mestské hradby. 
Figúrky: Bojovníci (23), kňazi s truhlou zmluvy (22), pochodujúci ľudia (24), Józua, ktorý dáva príkazy (5). 
 Józua zvolal všetkých ľudí a povedal im, čo majú robiť. „Na čele pôjdu ozbrojenci, potom pôjde sedem 
kňazov pred truhlou Hospodinovou. Budú trúbiť na trúbach. Zadný voj bude kráčať v rade za truhlou. Vpred!“ 
 Prví pochodovali ozbrojenci, za nimi nasledovalo sedem kňazov, potom Hospodinova truhla a zvyšok 
ľudu. Kňazi trúbili na trúbach, ale všetci ostatní boli úplne ticho. Obišli okolo mesta a potom sa vrátili do tábora. 
To isté robili počas šiestich dní. Možno sa niektorí sťažovali: „Takto to mesto nikdy nedobyjeme.“ Pre ľudí 
v Jerichu musel byť tento dlhý, tichý pochod okolo ich mesta veľkou záhadou. Čo sa to deje? 
 
Scéna 3: 
PÁD JERICHA (Kniha Józuova 6, 15 - 21) 
Pozadie: Také isté, ako pri predošlej scéne, bez (18). 
Figúrky: Také isté, ako pri predošlej scéne. 
 Na siedmy deň mal Boh iný plán. V ten deň prikázal Józua ľuďom, aby obišli mesto sedemkrát. Prvýkrát, 
druhýkrát, štvrtýkrát, piatykrát, šiestykrát... Všetko bolo také isté, ako predošlých šesť dní: kňazi trúbili na trúbach 
a všetci ostatní boli ticho. Napokon prešli okolo mesta po siedmykrát. Potom Józua prikázal: „Kričte! Lebo Boh 
vám dal toto mesto.“ 
 Kňazi zatrúbili na trúbach a všetci ľudia spolu zakričali. Potom sa to stalo. Vysoké, hrubé múry Jericha 
spadli. Tých múrov sa nikto ani nedotkol, a predsa sa rozleteli na kúsočky. Izraelci boli ohromení. Ľudia v Jerichu 
sa veľmi zľakli. Boh to urobil. Dal svojmu ľudu víťazstvo. Každý z Izraelcov vedel, že to bolo Božie víťazstvo. 
Ľudia z Kanaánu tiež zistili, aký veľký je Boh Izraelcov. 
 On je aj tvojím Bohom, ak je Ježiš Kristus tvojím Spasiteľom. Chce ti dať víťazstvo v bojoch, ktoré 
bojuješ. Môžeš mi povedať niekoľko príkladov, s akými vecami bojujú chlapci a dievčatá, ktorí sú kresťanmi? 
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 Teraz vám porozprávam o Róbertovi. Bojoval s neslušnými slovami. V jeho rodine rodičia často používali 
neslušné slová najmä vtedy, keď boli nahnevaní. Tak sa to naučil aj Róbert a tiež tak rozprával. Keď mal desať 
rokov, stal sa kresťanom a od tej chvíle chcel robiť Bohu radosť. Jedného dňa vo svojej Biblii čítal: „Ale teraz aj vy 
odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst.“ (Kolosenským 3, 8) Slová „ošklivé 
reči“ ostali v jeho mysli. Pomyslel si na slová, ktoré používal a vedel, že takéto slová Boha netešia. „Pane, prosím 
Ťa, pomôž mi prestať hovoriť neslušné slová,“ modlil sa. Neprestal ich hneď, ale oveľa skôr si neslušné slová 
uvedomoval a hanbil sa, keď ich použil. O svojom probléme povedal Tomášovi, mladému kresťanovi, ktorý bol 
Róbertovým naozajstným priateľom. Aj Tomáš sa modlil za Róberta. Róbert používal neslušné slová čoraz menej. 
Jedného dňa začul, ako jeho otec povedal: „Kresťanstvo zmenilo Róberta, najmä jeho reč. Nikdy ho nepočujem 
nadávať alebo používať neslušné slová.“ Potom zamumlal: „Mali by sme si z neho brať príklad.“ 
 Róbert bol šťastný a vďačný za to, že sa mu podarilo vyhrať bitku. Lepšie povedané, že Boh mu dal 
víťazstvo. Ak si kresťanom, aj ty môžeš vyhrať práve tak, ako vyhrali Izraelci. 
 Keď hradby padli, každý z Izraelcov mohol vstúpiť do mesta a poraziť jeho obyvateľov. Ľudia z Jericha 
žili takým hriešnym životom, že Boh kázal Józuovi zničiť všetko a všetkých. Izraelci si pre seba nesmeli nič 
zobrať. Všetko zlato, striebro, železo a mosadz mali byť uložené pre Pána, všetko malo byť uložené do Božieho 
pokladu. Všetci Izraelci poznali tieto príkazy, keď sa vydali na cestu do Jericha. 
 
Scéna 4: 
RACHAB A JEJ RODINA JE ZACHRÁNENÁ (Kniha Józuova 6, 19 - 27) 
Pozadie: Zborené steny (19) v pozadí. 
Figúrky: Dvaja vyzvedači (9, 10), Rachab a jej rodina (14, 25, 26), Józua (6). 

(Umiestni figúrku 19.) Ľudia z Jericha nemohli uniknúť. Iba pár ľudí v meste vedelo, že sú v bezpečí 
a nepokúšali sa utiecť. Pamätáš si, kto to bol? Áno, bola to Rachab a jej rodina. Prečo boli v bezpečí? Pretože verili 
tomu, čo povedali vyzvedači a vyvesili z okna červený povraz. 
 Józua (Umiestni figúrku 6.) prikázal vyzvedačom (Umiestni figúrky 9, 10.), aby išli vyhľadať Rachab a jej 
rodinu. Rýchlo našli dom s červeným povrazom v okne. Vnútri čakala Rachab a jej rodina. Ako im len museli 
závidieť ostatní ľudia z Jericha, keď ich viedli do bezpečia mimo mesta. (Umiestni figúrky 14, 25, 26.) Rachab 
musela byť šťastná, že uverila v Boha Izaraelcov a vyvesila z okna červený povraz. 
 Spomeň si, minule sme sa učili, že červený povraz nám pripomína drahú krv Pána Ježiša. Je to preto, lebo 
zomrel, aby boli všetky Božie deti v bezpečí pred trestom za hriech. Je to ale aj preto, že vďaka Jeho smrti dáva 
Boh svojim deťom víťazstvo. Predtým, než si sa stal kresťanom, bol tvoj život pod vládou hriechu. Preto je také 
ľahké robiť zlé veci. Keď sa však Pán Ježiš stane tvojím Spasiteľom, stane sa tvojím novým Pánom. Môže ním byť 
preto, lebo keď zomrel a vstal z mŕtvych, zvíťazil nad Satanom a nad hriechom. Teda, ak zvádzaš boj so zlom, pros 
o Jeho pomoc. Keď zomrel a vstal z mŕtvych, vyhral ten najväčší boj. Určite ti pomôže vyhrať. Na chvíľu sa 
stíšime a budeme sa modliť. Ak miluješ Pána Ježiša a si Božím dieťaťom, povedz Mu, s čím ty bojuješ a popros Ho 
o pomoc. (Nechaj priestor pre tiché modlitby a potom sa nahlas pomodli.) 
 Rachab bola šťastná, že môže byť na víťaznej strane. Ona a jej rodina sa asi na Jericho pozerali 
z bezpečného miesta neďaleko izraelského tábora. Aj Boží ľud sa pozeral, ako z mesta šľahajú plamene a stúpa 
dym. Józua a celý ľud sa tešil, aké veľké víťazstvo im dal Boh. 
 
 
OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE: 
Doplň chýbajúce slová: 

1. Boh pripravil cez rieku Jordán ____ _____, aby mohol tadiaľ Jeho ľud bezpečne prejsť. (suchú cestu) 
2. Jericho malo ______ a _____ hradby. (vysoké, hrubé) 
3. Každý kresťan zvádza boj s ______. (hriechom) 
4. K Józuovi prišiel ____ a povedal mu, ako dobyť Jericho. (Pán Boh) 
5. Izraelci pochodovali raz za deň okolo mesta počas _____ dní. (šiestich) 
6. Na siedmy deň pochodovali okolo mesta _____ krát a potom nahlas zakričali. (sedem) 
7. Hradby Jericha ________. (spadli) 
8. Boh sľúbil svojim deťom, že žiadne pokúšanie, ktoré budú mať, nebude príliš _______. (veľké) 
9. Predtým, než sa človek stane kresťanom, jeho pánom je _____ (hriech) 

10. Jedinými obyvateľmi Jericha, ktorí boli v bezpečí, bola ________ a jej rodina. (Rachab) 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

5 6 

4 

2 



 15 

ŠTVRTÁ LEKCIA 

ÁCHÁNOV HRIECH 
 
Písmo:  Kniha Józuova 7, 1 - 26 
 
ÚP:  Boh prikazuje svojim deťom, aby boli sväté. 
 
Aplikácie:  N: Svätý život začneš žiť vtedy, keď uveríš Kristovi, že ťa môže pred Bohom očistiť. 

S: Poslúchaj Božie prikázania a ukáž, že patríš Bohu. 
 

Úvod: Áchán preliezol cez múry. 
Sled udalostí: Áchán nájde korisť.  ÚP 

Áchán ju vezme. 
Skryje ju. 
Izraeliti idú dobyť Aj. 
Izraeliti sú porazení.  ÚPSN 
Józua sa modlí. 
Boh mu hovorí, aby konal.  ÚPS 
Celý ľud stojí pred Józuom. 
Áchán je vybratý.  ÚPS 
Nájdu korisť v jeho stane. 
Áchán je ukameňovaný.  ÚPSN 

Záver:  Izrael obsadí Aj. 
 
Verš na zapamätanie: 1. Petra 1, 16: „Buďte svätí, lebo aj ja som svätý.“ 
 
Vizuálne pomôcky: Priprav si stan. (Viď diagram na strane 43 ) Napíš si znenie ústrednej pravdy na plagát a túto 
pomôcku použi vždy, keď budeš učiť o ústrednej pravde. 
 
Scéna 1: 
ACHÁNOV HRIECH (Kniha Józuova 7, 1, 21) 
Pozadie: Jednoduché pozadie so stanom. (Viď diagram.) 
Figúrka: 27. 
 Áchán preliezol cez ruiny, aby sa dostal do mesta Jericho. Jeho úloha bola rovnaká, akú malo mnoho 
Izraelcov: zabezpečiť, aby nikto neušiel z mesta. Zrazu sa v jeho očiach zablyslo potešenie a žiadostivosť. Uvidel 
nádherný plášť. Bol oveľa krajší ako hociktorý z jeho plášťov. Ale to nebolo všetko - rovno pred ním ležalo zlato a 
striebro. „Zoberiem si z neho,“ pomyslel si Áchán. „Nikomu to nebude chýbať. Však je tu toho toľko! Skryjem to 
vo svojom stane.“ 
 Prečo nemali Izraelci vyplieniť Jericho a obohatiť sa? Vieš na to odpovedať? (Nech odpovedajú deti.) Boh 
Izraelcom prikázal, že si nemajú zobrať nič pre seba a že zlato, striebro a mosadz majú byť oddelené pre Pánov 
svätostánok. Boh chcel, aby sa Jeho ľud odlišoval od iných. Jeho plán bol, aby žili dobrý život a poslúchali Ho. Dal 
im mnoho prikázaní, ktoré im mali pomôcť žiť tak, aby robili Bohu radosť. Boží ľud vedel, že Boh je svätý a aj oni 
majú byť svätí. Prikázal im, aby boli svätí. (1. list Petra 1, 16) Boží plán pre Jeho deti je taký istý. Boh prikazuje 
svojim deťom, aby boli sväté. Ak si Božím dieťaťom, Pán Boh chce, aby si žil spôsobom, ktorý by ukázal, že Mu 
patríš. Tak, ako hovoril Boh svojmu ľudu pred mnohými rokmi aj dnes v Biblii hovorí svojim deťom o tom, ako 
majú žiť. Áchán určite vedel, že ak vezme nádherný plášť, striebro alebo zlato, neposlúchne tým Boha. 
 On sa však poobzeral, či ho niekto nevidí. Nie! Rýchlo zobral nádherný plášť, zlatý prút a dvesto šeklov 
striebra. Nevieme, ako sa mu to podarilo ukryť na ceste do stanu, ale podarilo sa mu to. 
 V stane si vykopal v zemi jamu. Najprv do nej vložil striebro, potom zlato a nakoniec nádherné šaty. Potom 
jamu zakryl. „Tak, teraz je všetko schované. Nikto tu nič nenájde,“ pomyslel si. „Je to moje.“ 
 
Scéna 2: 
PORÁŽKA PRI AJI (Kniha Józuova 7, 2 - 5) 
Pozadie: Púšť. 
Figúrky: 28 - 31. 
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 Samozrejme, že Józua o tom nemal ani potuchy. Nevedel o tomto hriechu, ani o neposlušnosti voči 
Božiemu príkazu. Józua rozmýšľal o ďalšom meste, ktoré mali dobyť, o meste Aj. Aj bolo malé mesto a obsadiť ho 
nemal byť problém. Boh im dal víťazstvo nad Jerichom, určite im dá víťazstvo aj nad Ajom. 
 Józua poslal vyzvedačov, aby mesto preskúmali. Naspäť sa vrátili s veľmi povzbudzujúcou správou: „Do 
Aju nie je potrebné posielať veľkú armádu. V meste je iba pár ľudí. Pošli dve alebo tritisíc mužov. To bude viac 
než dosť.“ 
 Mesto Aj odišlo dobyť tritisíc Izraelcov. Nebola to však ľahká bitka. (Umiestni figúrky 29 - 31.) Muži 
z Aju bojovali tvrdo a zabili Izraelcov. Malá izraelská armáda sa dala čoskoro na útek. Izraelci boli porazení. 
Všetci boli šokovaní a báli sa. Mnohí sa určite pýtali: „Prečo sa to stalo?“ 
 Vieš odpovedať na túto otázku? (Nech sa zapoja deti.) Stalo sa to kvôli hriechu v tábore. Boh to videl. 
Hneval sa a bol tým zarmútený. Boh je svätý, dobrý a čistý; miluje pravdu. Dal svojmu ľudu príkaz, a Áchán ho 
neposlúchol. Pamätaj si, že Boh je svätý a hriech Ho zarmucuje. Ak nie si Božím dieťaťom, tvoj život je plný 
hriechu a nemôžeš žiť s Bohom. K Nemu nemôže sa priblížiť hriech. Potrebuješ Ježiša Krista, aby zobral tvoj 
hriech. Potom bude tvoj život čistý v Božích očiach, budeš patriť Bohu a staneš sa Jeho dieťaťom. 
 Ak vieš, že je tvoj život plný hriechu a chceš si to vysporiadať s Bohom, ale nevieš, ako to máš urobiť, 
budem rád, ak ti to budem môcť ukázať v Biblii. Prosím ťa, ostaň na svojom mieste, keď ostatní odídu. Tak budem 
vedieť, že chceš hovoriť so mnou. 
 Ak si v Božej rodine, Boh prikazuje, aby si bol svätý tak, ako je On. To znamená, že budeš chcieť robiť to, 
čo je dobré a správne, budeš sa snažiť vyhýbať zlému. Povedz o tom svojmu nebeskému Otcovi a pros Ho 
o odpustenie. Nikdy si nesmieme myslieť, že hriech je niečo, na čom nezáleží. Hriech Boha vždy zarmucuje; preto 
mali Izraelci také problémy. 
 
Scéna 3: 
JÓZUOVA MODLITBA (Kniha Józuova 7, 6 - 15) 
Pozadie: Púšť so svätostánkom. 
Figúrky: 7, 8, 21. 
 Józuu obkolesili vystrašení ľudia. (Umiestni figúrky 7, 8.) Čo mohol robiť? Urobil veľmi múdro, keď sa 
modlil k Bohu, ležiac na zemi. (Umiestni figúrku 21.) „Ó, Pane,“ volal, „či si nás previedol cez Jordán, aby si nás 
zničil? Obyvatelia tejto krajiny sa dopočujú o našej porážke. Napadnú nás a vyženú. Potom, Pane, nebudú viac 
počuť tvoje veľké meno.“ 
 Boh odpovedal Józuovi rýchlo. „Postav sa,“ povedal. „Čo robíš na zemi? Izrael zhrešil a neposlúchol môj 
príkaz. Zobrali to, čo som im zakázal. Nebudem viac s vami, ak neodstránite túto vec spomedzi seba.“ 
 Z tohoto vidíme, aký je Boh svätý a čistý. Ak bol medzi nimi hriech, Boh nemohol byť s nimi. Boh 
a hriech nemôžu byť spolu. Kresťanský chlapec alebo dievča, taký je tvoj Boh a nebeský Otec. On ti prikazuje, aby 
si bol svätý, „lebo ja som svätý“. (3. Mojžišova 11, 44) Božie deti musia robiť, čo je dobré a správne. Ako môžeš 
byť svätý: 

 doma, keď sa biješ v obývačke so svojím bratom a rozbijete vázu? 
 ak niekto vyhrá preteky a ty si myslíš, že by si ich vyhral ty? 
 keď ti hrozia, že ťa zbijú, ak vyberieš do futbalového tímu rómskeho chlapca? 

 V Biblii nám Boh ukazuje, ako máme žiť, aby sme Mu robili radosť. Ak nevieš, čo je správne, polož si 
otázku: „Čo by teraz urobil Pán Ježiš?“ Potom urob to, čo si myslíš, že by urobil Pán Ježiš. Takto poslúchneš Boží 
príkaz byť svätý. Ak Božie deti nie sú sväté, Boh je zarmútený - tak, ako bol zarmútený Áchánovým hriechom. 
 
Scéna 4: 
JÓZUA SA ROZPRÁVA S ÁCHÁNOM (Kniha Józuova 7, 16 - 15) 
Pozadie: Púšť. 
Figúrky: 21a, 32 - 34. 
 Na druhý deň skoro ráno sa Józua zobudil, aby konal. Boh mu povedal, čo má urobiť s mužom, ktorý 
zhrešil. Najprv musí Józua toho muža nájsť. 
 Všetci Izraelci predstúpili pred Józuu podľa kmeňov. (Umiestni figúrky 21a, 32 - 34.) Kmeňov bolo 
dohromady 12. Józua vybral kmeň Júdov - vinník patril do tohoto kmeňa. Júdov kmeň stál pred Józuom - rodina po 
rodine. (Odstráň figúrku 32.) Vybratá bola Zerachova rodina - vinník bol z tejto rodiny. Zerachova rodina stála 
pred Józuom. Vybraný bol Áchán. (Odstráň figúrku 34.) Áchán bol tým vinníkom. Aká strašná chvíľa to bola pre 
neho! 
 Józua, veľký vodca, povedal: „Syn môj, vzdaj česť Hospodinu, Bohu Izraela, vzdaj Mu chválu a povedz 
mi, čo si urobil. Nezatajuj nič predo mnou.“ 
 „Prehrešil som sa proti Pánovi,“ odpovedal Áchán. „Urobil som toto. Keď som zbadal plášť, zlato 
a striebro, chcel som ich pre seba. Tak som ich zobral a skryl. Teraz sú skryté v zemi v mojom stane.“ 
 Či si Áchán neuvedomil, že pred Bohom nemožno nič skryť? On všetko vie a vidí. 

24 
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 Možno je tu dnes chlapec alebo dievča, ktorý sa snaží tak ako Áchán, skryť pred Bohom hriech. Práve teraz 
myslíš na niečo, čo si ukradol. Neposlúchol si Božie prikázanie: „Nepokradneš!“. Vec, ktorú si ukradol, je skrytá v 
tvojej izbe. Nikto o nej nevie - iba ty a Boh. Boh je zarmútený. Ak je to možné, daj to do poriadku ešte dnes. Vráť 
tu vec osobe, ktorej patrí a pros Boha o odpustenie. Nesnaž sa skryť svoj hriech, Boh o ňom vie. Áchánov hriech 
bol vynesený na svetlo. Aká hanba! Stáť vinný pred všetkými Izraelcami! 
 
 
Scéna 5: 
UKRADNUTÉ VECI SÚ NÁJDENÉ (Kniha Józuova 7, 22 - 23) 
Pozadie: Čisté pozadie so stanom. 
Figúrka: 35. 

Józua poslal poslov, ktorí utekali do Áchánovho stanu zistiť, či hovoril pravdu. Zatiaľ čo Áchán a ostatní 
čakali, poslovia otvorili stan. Pozreli sa dovnútra a uvideli miesto, ktoré vyzeralo, akoby tam niekto nedávno kopal. 
Rýchlo odhádzali hlinu a objavili plášť, zlato i striebro. „Vedzte, že trest za váš hriech vás postihne,“ hovorí Biblia. 
(4. Mojžišova 32, 23) To platí aj pre Áchána. 

Muži doniesli ukradnuté veci Józuovi. Veci, ktoré mali patriť Bohu rozložili pred všetkými ľuďmi. 
 
Scéna 6: 
SMRŤ ÁCHÁNA (Kniha Józuova 7, 24 - 26) 
Pozadie: Púšť. 
Figúrka: 36. 

Keď mal Józua istotu, že Áchán je vinník, ktorý bol príčinou porážky pri Aji, on a jeho ľud odviedli 
Áchána do blízkej doliny. Odviedli Áchána, jeho rodinu, zobrali všetko, čo ukradol, jeho osly a ovce a dokonca aj 
jeho stan. (Jeho rodina určite videla, ako zahrabával ukradnuté veci, schvaľovali, čo urobil.) 

Józua sa otočil k Áchánovi a povedal mu: „Prečo si nás priviedol do nešťastia? Dnes ti Boh spôsobí veľké 
trápenie.“ 

Potom Izraelci ukameňovali Áchána i jeho rodinu. Keď boli mŕtvi, všetko spálili a nakopili veľkú hromadu 
kamenia. (Umiestni figúrku 36.) 

Všetko, čo súviselo s Áchánom a jeho hriechom, muselo byť spomedzi Izraelcov odstránené. Ich Boh je 
svätý, preto mali byť aj oni svätí. Boh je taký svätý, že musí potrestať všetok hriech - každé klamstvo, každú 
neposlušnosť, každú zlú myšlienku, každé sebectvo. Božie deti, ľudia, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho 
Spasiteľa, vedia, že Ježiš Kristus zobral na seba trest, ktorý si zasluhujú. Urobil to, keď zomrel na kríži. Tí, ktorí 
neveria v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, musia byť navždy potrestaní. Buď zoberie trest na seba Pán Ježiš alebo 
ho prenesieme my sami. Hriech nikdy nemôže byť v Nebi, lebo Boh je svätý. 

Si Božie dieťa? Ak nie si, prosím ťa, porozmýšľaj, aký svätý je Boh. Rozmýšľaj o svojom hriechu, ktorý ťa 
oddeľuje od Boha, o hriechu, ktorý musí byť potrestaný. Ale „Kto verí v Neho, nebude súdený...“ (Ján 3, 18). 
Neuveríš teraz v Pána Ježiša, aby prikryl tvoj hriech, aby ťa očistil pred Bohom? Potom aj ty budeš vedieť, že si 
Božie dieťa. Začneš žiť svätý život. Tí z nás, ktorí patria Bohu, musia byť poslušní Božiemu prikázaniu: „Buď 
svätý, lebo ja som svätý.“ Naše životy mali by byť dobré. 

To platilo aj pre Izraelcov. Keď niektorí z nich išiel do doliny, hŕba kamenia im pripomenula Áchána a ich 
svätého Boha. Keď Józua našiel a potrestal vinníka, Boh znovu požehnal jeho a jeho ľud. Józua znovu poslal 
svojich bojovníkov do Aju a tentokrát zožali veľké víťazstvo. 

 
OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE: 

1. Čo Boh prikázal o koristi z Jericha? (Striebro, zlato a vzácne kovy sa mali dať do Božieho pokladu, všetko 
ostatné malo byť zničené.) 

2. Prečo dal Boh svojmu ľudu toľko prikázaní? (Pretože mali byť odlišní od iných ľudí, ukazujúc, že patria 
Bohu.) 

3. Čo znamená „svätý“? (Iný, čistý a dobrý.) 
4. Čo si zobral Áchán pre seba? (Striebro, zlato a plášť.) 
5. Kde to skryl? (Vo svojom stane.) 
6. Kto ho videl, že ukryl korisť? (Boh.) 
7. Ak Boh musí potrestať každý hriech, ako môže niekto uniknúť pred trestom? (Iba tí, ktorí uverili v Ježiša 

Krista, sú v bezpečí, lebo On bol potrestaný namiesto nich.) 
8. Čo sa prihodilo Izraelcom kvôli Áchánovmu hriechu? (Boli porazení pri meste Aj.) 
9. Čo urobil Józua, keď sa dopočul o porážke? (Modlil sa.) 

10. Čo sa stalo s Áchánom? (Ukameňovali ho.) 
 
 

26 
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PIATA LEKCIA 

PRÍBEH O GIBEÓNCOCH 
 
Písmo: Kniha Józuova 9, 1 - 10, 27 
 
ÚP: Boh chce, aby Jeho deti boli na Ňom závislé. 
 
Aplikácia: S: Ver Bohu, keď ťa pokúša Satan, keď sa musíš rozhodovať alebo robiť ťažké veci. 
 
Úvod: Podvedený kúskom stuchnutého chleba! 
Sled udalostí: Gibeónci sa boja. 
 Pripravujú lesť na Józuu. 

 Stretnú sa s Józuom. ÚPS 
 Gibeónci a Józua uzatvoria zmluvu. ÚPS 
 Józua odhalí pravdu. ÚPS 
 Päť kráľov tiahne na Gibeón. 
 Gibeónci posielajú Józuovi odkaz. 
 Pán uisťuje Józuu. 

Izraelci idú bojovať. ÚPS 
Nepriatelia utekajú. 
Józua prikáže slnku stáť. 

Vyvrcholenie: Slnko ostane stáť. 
Záver: Nepriatelia porazení a piati králi zabití. 
 
Verš na zapamätanie:  Príslovia 3, 5: „Dúfaj v Hospodina celým svojím srdom a nespoliehaj sa na svoju 

rozumnosť.“ 
 
Vizuálne pomôcky: Napíš si ústrednú pravdu na papier a používaj ho stále, keď budeš učiť o ústrednej pravde. 

Táto lekcia je určená predovšetkým pre spasené deti. Nasledujúci príbeh môžeš použiť na vyučovanie 
nespasených detí o ich potrebe Krista, aby mohli prísť do Božej prítomnosti. 
 

Malý chlapec smutne sedel na chodníku pri paláci. Zdalo sa, že si ho nikto nevšíma, až kým sa pri ňom 
nezastavil jeden muž a milo sa spýtal: 

„Prečo plačeš?“ 
„Chcel by som vidieť kráľa, ale nechcú mi to dovoliť,“ vzlykal. 
„Poď so mnou,“ povedal muž a zobral ho za ruku. Prešli okolo stráží do paláca. Chodbou prešli priamo do 

miestnosti, v ktorej bol kráľ. 
Kráľ povedal malému chlapcovi: „Vitaj!“ Malý chlapec bol veľmi zmätený. Prečo to bolo také ľahké pre 

toho muža? Muž zbadal jeho zmätený výraz. „Som kráľov syn,“ vysvetlil. Boh je ešte väčší kráľ a iba tí ľudia 
môžu prísť k Nemu, ktorých dovedie Jeho Syn. Pán Ježiš zomrel, aby priviedol ľudí k Bohu: „Kristus umrel raz za 
hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“ (1. Petra 3, 18). Zomrel, aby ťa priviedol 
k Bohu. Popros Ho, aby sa stal tvojím Spasiteľom a Pánom. Ak tak neurobíš, nedostaneš sa k Bohu. 

(Učiteľ, ukáž kúsok plesnivého chleba.) Raz bol Józua podvedený kúskom takéhoto chleba. Ako sa to stalo? 
 
Scéna 1: 
GIBEÓNCI SA PREDSTAVILI JÓZUOVI (Kniha Józuova 9, 1 - 15) 
Pozadie: Tábor pri Gilgale (Józua 9, 6) 
Figúrky: 6, 7, 37 - 39. 
 Ľudia z Kanaánu boli vystrašení. „Počuli ste o tých nových ľuďoch?“ Určite sa pýtali jeden druhého. „Áno, 
zdá sa, že vyhrajú každú bitku.“ 

„Hrubé hradby Jericha spadli a dobyli mesto. Zhorelo do základov.“ 
„Obsadili aj mesto Aj.“ 
„Čo len s nami bude?“ 
„Obávam sa, že dobyjú aj naše mesto.“ Ľudia v Gibeóne sa báli tiež. Izraelci táborili neďaleko pri Gilgale. 
„Nepodmania si jedného dňa aj naše mesto?“ hovorili jeden druhému. 
„Nikdy ich nebudeme schopní poraziť v bitke.“ 
„Jedinou našou nádejou je lesť!“ 
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To sa rozhodli urobiť. Niektorí Gibeónci sa obliekli do obnosených šiat a obalili si nohy starými handrami. 
Do vakov si vložili suchý, plesnivý chlieb a vydali sa na cestu k Józuovi, aby ho podviedli. (Umiestni figúrky 6, 7, 
37 - 39.) 

„Prišli sme z ďalekej krajiny,“ povedali unaveným hlasom, keď sa stretli s vodcom Božieho ľudu. „Prosím, 
uzavrite s nami mierovú zmluvu!“ 
 Bol ich príbeh pravdivý? Nie, pokúšali sa Józuu podviesť. Je tu niekto, kto sa pokúša podviesť teba, ak si 
Božím dieťaťom. Je to Satan, Boží nepriateľ. Bude sa snažiť presvedčiť ťa, že nie je potrebné čítať si Bibliu. „Si 
unavený, nezaťažuj sa!“ To je myšlienka, ktorú sa bude snažiť vložiť ti do mysle. Možno nie si spokojný s tým, že 
pozeráš videokazetu, ktorú majú tvoji priatelia. Vieš, že Pán Ježiš nechce, aby si ju pozeral. Satan ti vnukne 
myšlienku: „Ale všetci ju pozerajú!“ Keď ťa chce Satan oklamať, buď závislý na Bohu, aby ti pomohol. Pýtaj sa 
Boha: „Čo mám robiť?“ Pomôže ti, aby si vedel, čo je správne. Potom ťa Satan neoklame. 
 Vyzerali ako ustatí pocestní. Józua sa ich opýtal: „Kto ste a odkiaľ prichádzate?“ 

„Sme tvoji služobníci a prichádzame z ďalekej krajiny,“ odpovedali predstierajúc, že sú unavení. „Počuli 
sme o vašom veľkom Bohu. Chceme s vami uzavrieť mierovú zmluvu.“ Józua sa pozrel na ich otrhané šaty. 
Dokonca aj ich topánky vyzerali zničené po dlhej ceste. „Pozri,“ povedali, vyberajúc chlieb zo svojich vakov, „ten 
chlieb bol čerstvý, keď sme ho balili.“ Józua si pomyslel: „Cestovali mnoho dní, keď je ten chlieb taký suchý 
a stuchnutý.“ 
 Má alebo nemá s nimi uzavrieť mierovú zmluvu? Bolo to ťažké rozhodovanie. Čo si myslíš, čo mal Józua 
urobiť prv, ako sa rozhodol? Áno, mal sa modliť. Boh chce, aby Jeho deti záviseli na Ňom, keď sa rozhodujú. 
V Biblii čítame: „Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.“ (Príslovia 3, 5) 
To znamená, že Boh chce, aby sme Ho prosili o pomoc. Nechce, aby sme sa pokúšali veci riešiť sami. 
 Tí z nás, ktorí sú Božími deťmi, by na to mali pamätať, keď stoja pred rozhodnutiami. Mám začať chodiť 
na gymnastiku, ktorá je v tom istom čase ako Klub Dobrej zvesti? Alebo sa mám vzdať časti svojich peňazí, aby 
som pomohol hladujúcim deťom? Ak sa vzdáš časti svojich peňazí, nebudeš si môcť kúpiť model bojovej lode, na 
ktorý si si sporil. Pros Boha, aby ti pomohol urobiť správne rozhodnutie. 
 Nemyslel si, že tak urobí aj Józua? On to však neurobil. Biblia nám hovorí, že Józua sa nepýtal Pána Boha 
na to, čo má urobiť. Pozrel sa na mužov a uveril ich príbehu. Rozhodol sa, že s nimi uzavrie dohodu, že ich Izraelci 
neporazia, ani nezabijú. Boh však prikázal svojmu ľudu, aby neuzatváral mierovú zmluvu so žiadnym národom 
v Kanaánskej krajine. Józua si však myslel, že títo unavení pocestní nie sú z Kanaánu. Myslel si, že prišli z ďaleka. 
 
Scéna 2: 
GIBEÓNCI SA STANÚ JÓZUOVÝMI SLUŽOBNÍKMI (Kniha Józuova 9, 16 - 27) 
Pozadie: Také isté ako pri scéne 1. 
Figúrky: 5, 40 - 43. 
 O tri dni neskôr si však Józua (Umiestni figúrku 5.) uvedomil svoju chybu. Títo „unavení cestovatelia“ boli 
jeho susedia, Gibeónci. Oklamali ho, lebo pri svojom rozhodnutí neprosil Pána o pomoc. Božie deti by mali stále 
prosiť o Božiu pomoc pri svojich rozhodnutiach. Inak urobia mnoho chýb tak ako Józua. Izraelci nemohli porušiť 
dohodu a Gibeóncov zabiť, ani poraziť. Niektorí Izraelci navrhovali: „Prečo nemôžu byť našimi služobníkmi, sekať 
drevo a nosiť vodu?“ 
 Józua si ich vypočul a tiež dohováral Gibeóncom. „Prečo ste nás oklamali?“ pýtal sa. „Báli sme sa,“ 
odpovedali Gibeónci. 
 Józua rozmýšľal. Rozhodol sa, že Gibeónci budú služobníkmi jeho ľudu. (Umiestni figúrky 40 - 43.) Určite 
však ľutoval chybu, ktorú urobil. 
 Chcem vám porozprávať o Róbertovi, ktorý tiež urobil chybu. Poviem vám o ňom a vy zistite, akú urobil 
chybu. 
 Róbertov učiteľ povedal, že zvieratá, vtáky a ľudia sa postupne vyvíjali až do dnešnej podoby. Vyvíjali sa 
mnoho rokov. Róbert si pomyslel: „To nie je to, čo hovorí Biblia. Ukážem spolužiakom, že sa učiteľ mýli.“ Veľmi 
sebaisto sa postavil, aby prehovoril. Zrazu si však nespomenul na nič, čo by mohol povedať. Jeho tvár sčervenela, 
potom niečo zamumlal a sadol si. Keď učiteľ pokračoval, počul za sebou chichot. 
 (Učiteľ v diskusii zdôrazni, že bolo správne, keď chcel Róbert povedať niečo o Bohu - Stvoriteľovi. Chyba 
bola, že neprosil Boha o pomoc, ale bol si príliš istý sám sebou. Nepripravil si, čo povie, prv než sa postavil.) 

Keď miluješ Pána Ježiša, buď závislý na Ňom, keď potrebuješ pomoc. „Dôveruj Bohu celým svojím 
srdcom.“ 
 Józua zistil príliš neskoro, že to neurobil. Boh sa však o neho stále staral. Pomohol mu, aby sa poučil zo 
svojej chyby. 
 
Scéna 3: 
VOJNA PIATICH KRÁĽOV PROTI JÓZUOVI (Kniha Józuova 10, 1 - 6) 
Pozadie: Púšť. 
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Figúrka: 44. 
 Okolo mesta Gibeón ležali iné silné mestá, v ktorých vládli králi. (Umiestni figúrky kráľov.) Boli to silní 
a mocní králi, ale teraz sa báli. Tiež sa dopočuli o veľkom Bohu Izraelcov. Počuli o tom, ako padli hradby Jericha. 
Počuli o víťazstve nad mestom Aj. Počuli, že ľudia z Gibeónu uzatvorili s Izraelcami mier. 
 Jeden z kráľov sa natoľko bál, že poslal odkaz ostatným kráľom: Povedal: „Príďte ku mne a pomôžte mi 
spoločne napadnúť Gibeón, lebo Gibeónci uzavreli s Izraelcami mier.“ Tak sa teda králi stretli a utáborili sa so 
svojimi armádami pri meste Gibeón, pripravení na útok. 
 Keď sa Gibeónci dopočuli o tomto nebezpečenstve, poslali Józuovi odkaz: „Prosím ťa, príď rýchlo 
a zachráň nás; králi sa spolčili, aby nás napadli.“ 
 
Scéna 4: 
JÓZUA PRIKAZUJE SLNKU, ABY ZASTALO (Kniha Józuova 10, 7 - 27) 
Pozadie: Bojisko. 
Figúrky: 5, 46 - 47. Pripoj figúrky 45a, 45b k figúrke 45 a umiestni ich do pozadia. 
 Možno bol Józua (Umiestni figúrku 5.) pokúšaný, aby sa bál, keď sa dopočul o prípravách mocných kráľov 
a ich armád na boj proti nemu. Boh s ním však hovoril a povzbudzoval ho. Povedal mu: „Neboj sa ich, lebo som ti 
ich vydal do rúk. Nikto z nich neobstojí pred tebou.“ 
 Teraz mohol Józua vyraziť v ústrety mocným kráľom s ozajstnou istotou. Čoho sa mal báť, čo mu mohli 
urobiť nejakí králi, keď Kráľ kráľov bol na jeho strane? Boh povedal, že mu už dal jeho nepriateľov do rúk. Józua 
veril Bohu celým svojím srdcom. Veriaci chlapci a dievčatá, toto je aj váš Boh. Je najmocnejší a stará sa o vás. 
Nikdy vás nesklame. Človek, dokonca aj mama, ocko alebo tvoj najlepší kamarát, ťa môžu sklamať, ale Boh nie. 
Keď máš urobiť vážne rozhodnutie alebo máš urobiť niečo ťažké, buď závislý na Bohu tak ako bol Józua, keď išiel 
do bitky. 
 Izraelci kráčali v ústrety nepriateľom a mnoho nepriateľských vojakov bolo zabitých. Nepriatelia sa dali na 
útek. Izraelci ich začali prenasledovať. Zrazu začali padať z neba veľké kamene, ktoré zabíjali ďalších nepriateľov. 
 Čas však bežal. Izraelci potrebovali k úplnej porážke nepriateľa viac času. Józua prehovoril k Slnku: 
„Slnko a Mesiac, stojte.“ Aký zvláštny príkaz! Boh to počul, a jediný raz v histórii sveta Slnko zastalo na svojom 
mieste. Tak sa predĺžil deň a Izraelci mali viac času na boj a mohli zvíťaziť. 
 Józua bol veľmi rád, že mohol veriť Bohu. Boh bol taký veľký a mocný, že mohol svojmu ľudu stále 
pomáhať. Aj tebe môže vždy pomôcť, ak si Jeho dieťa. Ak máš urobiť niečo ťažké napríklad, povedať svojmu 
priateľovi, že si kresťan, alebo postrážiť svoju malú sestru, kým budú tvoji rodičia preč, buď závislý na Bohu. On ti 
môže vždy pomôcť. On dokonca zastavil Slnko, len aby pomohol svojmu ľudu. 
 Piati králi, ktorí začali bitku, zbadali, že nezvíťazia. Utiekli preč a skryli sa v jaskyni. „Privaľte veľké 
kamene ku vchodu a strážte ho!“ Neskôr, na konci bitky, vypustili piatich kráľov z jaskyne von a zabili ich. 
 Všetci Izraelci vedeli, že vyhrali preto, lebo Boh bol s nimi. Nie je nádherné vedieť, že Boh chce pomáhať 
tým, ktorí poznajú Pána Ježiša? Keď sa ťa pokúša oklamať Satan, alebo keď máš urobiť niečo ťažké, buď závislý 
na Bohu: „Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.“ (Príslovia 3, 5) 
 
OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE: 

1. Prečo chceli Gibeónci uzavrieť s Józuom mierovú zmluvu? (Počuli o víťazstve nad Jerichom a Ajom.) 
2. Ako sa obliekli a prečo? (Do otrhaných šiat, aby sa zdalo, že boli dlho na cestách.) 
3. Prečo bol Józua oklamaný? (Nepýtal sa Boha, čo má robiť.) 
4. Kto chce oklamať kresťanov? (Satan.) 
5. Dokonči biblický verš: „Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom...“ (...a nespoliehaj sa na svoju vlastnú 

rozumnosť.“) (Príslovia 3, 5.) 
6. Prečo môžu byť Božie deti závislé na Bohu? (Boh je mocný a nikdy nesklame.) 
7. Koho hnevalo, že Gibeónci uzavreli s Izraelcami mierovú zmluvu? (Piatich kráľov.) 
8. Ako Boh povzbudil Józuu pred bitkou? (Prehovoril k nemu a sľúbil mu víťazstvo.) 
9. Čo nezvyčajné sa prihodilo počas bitky? (Slnko zostalo stáť na mieste.) 

10. Koľkokrát sa to stalo v histórii sveta? (Jedenkrát.) 
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ŠIESTA LEKCIA 

JÓZUA SA ROZLÚČI SO SVOJÍM ĽUDOM 
 
Písmo: 4. Mojžišova 13, 17 - 33 
 Kniha Józuova 14, 1 - 15; 23, 1 - 24, 26 
 

Túto lekciu použi na zopakovanie ústredných právd z prvých piatich lekcií. Ukonči pravdou: „Boh si 
vezme svoje deti do Neba.“ 
(Ústredná pravda z prvej lekcie je označená ako ÚP 1 a tak ďalej.) 
 
Úvod:  „Doplň chýbajúce meno.“ 
Sled udalostí: Káleb a Józua preskúmavajú Kanaánsku krajinu. 
 Dúfajú v Hospodina.  ÚP2 

Ľud sa bojí. 
O štyridsať rokov neskôr prichádzajú Káleb a Józua do Kanaánu. ÚP2S 
Káleb si žiada pohorie. 
Józua mu dáva pohorie. 
Káleb vyháňa nepriateľov.  ÚP3S 
Józua prehovoril k ľudu.  ÚP4S 
Vyzýva ich, aby si vybrali. (Vyzvi nespasených.) 
Uzatvára s nimi zmluvu. 
Józua umiera. „Boh si vezme svoje deti do Neba.“ 
 

Verš na zapamätanie: Zopakuj 1. Petra 1, 16; Príslovia 3, 5 
 
Vizuálne pomôcky: Flanelografovú tabuľu rozdeľ na štyri časti s dvomi políčkami. Na každú scénu použi jednu 
časť a ak je to možné, ku každej scéne pripoj vhodný nápis. 

Priprav si šiesty papier s nápisom „Boh vezme svoje deti do neba.“ a použi ho na konci lekcie. 
 
Úvod 
(Učiteľ nasledujúcu myšlienku si vhodne prispôsob. Použi také dvojice postáv, ktoré deti poznajú.) 
 Poviem vám meno známej postavy. Vy mi poviete meno jej dvojice. Napríklad: Kremienok a ________. 
Odpoveď je Chocholúšik. 
Janko a ________ 
Tom a _________ 
Vlk a __________ 
Józua a _________ 
 
Scéna 1: 
VYZVEDAČI PODÁVAJÚ SPRÁVU MOJŽIŠOVI  
(Kniha Józuova 14, 7 - 9; 4. Mojžišova 13, 17 - 33) 
Figúrky: Použi malé figúrky A až E. 
 Áno, Káleb a Józua išli spolu na dobrodružnú vyzvedačskú cestu do Kanaánu. Tam našli pramene čírej 
vody a ovocie, ktoré bolo dobré na jedenie - figy, granátové jablká a obrovské strapce hrozna. Našli však tiež ľudí, 
ktorí boli väčší ako oni, preto ich nazvali obrami. 
 Keď Káleb, Józua a ďalší desiati vyzvedači preskúmali krajinu, o štyridsať dní sa vrátili k Mojžišovi a k 
ľuďom, ktorí čakali na ich správu. 
 Vyzvedači povedali Mojžišovi a ľudu, že krajina je bohatá, s množstvom dobrých vecí na jedenie. Doložili: 
„Sú tam však obri a silné opevnené mestá.“ 
 Ľudia sa báli. Možno nebudú nikdy schopní zmocniť sa obrov. 
 Káleb však povedal: „Poďme tam a obsaďme tú krajinu. Sme schopní podmaniť si ju.“ Káleb vedel, že Boh 
im ju zasľúbil. On a Józua vedeli, že sa môžu na Boha spoľahnúť a môžu byť na Bohu závislí. Učili sme sa to 
minulú hodinu. „Boh chce, aby boli Jeho deti na Ňom závislé.“ 
 Ak si Božie dieťa, nemusíš sa báť, ani strachovať. Ak sa niečoho bojíš, povedz to Bohu a pros Ho o pomoc. 
Nenechá ťa v tvojich problémoch samého. Káleb a Józua v tom mali istotu, aj keď ostatní vyzvedači hovorili: 
„Nemôžeme s tými ľuďmi bojovať. Sú to obri. V porovnaní s nimi sme ako lúčne koníky.“ 
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 Hoci toto povedali vystrašení a pochybujúci ľudia pred štyridsiatimi rokmi, nepriatelia v cudzej krajine 
Božiemu ľudu neublížili. Boh ochránil svoj ľud. On ochraňuje všetky svoje deti. Pred nebezpečenstvom, pred 
Satanovou mocou a plánmi, pred trestom za hriech. Pamätáš si biblický verš, ktorý hovorí, že tí, ktorí patria Pánu 
Ježišovi, nebudú nikdy odsúdení? Áno. Je to Rímskym 8, 1. Zopakujme si ho spolu. 
 
Scéna 2: 
KÁLEB SA ROZPRÁVA S JÓZUOM (Kniha Józuova 14, 6 - 16) 
Figúrky: 6, 48. 
 Józua a Káleb boli dvaja najstarší muži medzi Izraelcami. Zvyšok tvorili potomkovia tých, ktorí sa 
ponosovali na púšti. Jedného dňa prišiel Józuu navštíviť jeho starý priateľ Káleb. 
 „Józua,“ povedal, „chcem ti pripomenúť sľub, ktorý mi dal Mojžiš pred štyridsiatimi rokmi. Spomínaš si, 
keď sme tu boli ako vyzvedači? Mojžiš sľúbil, že mi dá časť tejto krajiny, tento kopcovitý kraj. Odvtedy som 
nasledoval Pána celým svojím srdcom. Hoci mám 85 rokov, stále som silný a zdravý. Viem, že vo vrchoch žijú 
nepriatelia, ale som si istý, že ich vyženieme.“ 
 Józua dal Kálebovi pohorie, ktoré mu bolo sľúbené. Nepriatelia boli onedlho vyhnaní a Káleb vyhral každú 
bitku. „Boh dáva svojím deťom víťazstvo.“ Vieš vymenovať niekoľko vecí, s ktorými bojujú kresťania? Pýcha, 
sebectvo, zlá nálada, neslušné slovo, lenivosť, zlé návyky. Rôzni ľudia bojujú rôzne bitky, ale žiadna z nich nie je 
príliš ťažká pre Pána. Možno niekto z vás odvtedy, čo sme sa o tom učili, vyhral nejakú bitku a chcel by nám o tom 
porozprávať. (Nechaj priestor deťom, aby to urobili.) Vo svojom dlhom živote Káleb veľakrát dôveroval Bohu, že 
mu dá víťazstvo. Teraz sa šťastne usadil so svojou rodinou v horách a v Kanaáne zavládol mier. 
 
Scéna 3: 
JÓZUOV ODKAZ ĽUDU NA ROZLÚČKU (Kniha Józuova 23, 1 - 24, 15) 
Figúrky: 49, 7, 32 
 Roky ubiehali a Józua mal 110 rokov. Vedel, že čoskoro zomrie a bude navždy s Bohom. Skôr však, než 
odíde, chcel dať svojmu ľudu odkaz. 
 Zvolal všetkých vodcov a povedal im: „Videli ste všetko, čo urobil Pán. Bojoval za vás. Všetci nepriatelia, 
ktorí tu ešte sú, budú vyhnaní. Musíte byť však silní a odvážni, musíme robiť všetko, čo je napísané v knihe 
zákona. Neuctievajte falošných bohov, ktorých uctieval ľud tejto krajiny. Ak nebudete poslúchať Boha a odvrátite 
sa od Neho, budete potrestaní.“ Józua im pripomínal, že Boh očakáva, že sa ich životy budú líšiť od životov ľudí 
naokolo. Prikázal im, aby boli svätí. 
 Prečo majú byť Božie deti sväté? Lebo Boh, ich Otec, je svätý a prikazuje, aby aj Jeho deti boli sväté. Ak 
hovoríš, že si kresťan, tvoj život by mal svedčiť o tom, že chceš robiť, čo je dobré a správne. Často to bude 
znamenať, že sa budeš líšiť od ostatných. Možno ich tým nepotešíš, ale potešíš Boha. Józua chcel, aby ľud v novej 
krajine žil naozaj poslušne. 
 
Scéna 4: 
JÓZUA UZATVÁRA ZMLUVU S ĽUDOM (Kniha Józuova 24, 16 – 31) 
Figúrky: 50, 51, 52, 7, 32. 
 Józua povedal ľuďom, že sa musia rozhodnúť o niečom veľmi, veľmi dôležitom. Povedal im, že sa musia 
rozhodnúť, či budú slúžiť falošným bohom, alebo jednému skutočnému Bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta a dal im 
tento nádherný nový domov. „Musíte sa dnes rozhodnúť, komu budete slúžiť,“ vyzval ich. „Čo sa týka mňa a mojej 
rodiny, budeme slúžiť Pánovi.“ Nestačilo len počúvať Józuu, ľudia si museli vybrať. To isté platí aj pre niektorých 
chlapcov a dievčatá dnes tu, v Klube Dobrej zvesti. Naučili ste sa veľa o tom, čo znamená byť Božím dieťaťom. 
Počúval si, ale ešte stále si neuveril Pánu Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi. Boh hovorí: „Vyber si dnes!“ Ak istotne 
chceš byť Božím dieťaťom, práve teraz uver v Krista. Boh sľubuje: „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa 
dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ (Ján 1, 12) Povedz Mu: „Pán Ježiš, prosím Ťa, odpusť mi môj 
hriech. Viem, že si zomrel za mňa. Chcem byť Božie dieťa. Chcem slúžiť Pánovi.“ Józua povedal: „Budem slúžiť 
Pánovi.“ Ľudia odpovedali: „Aj my budeme slúžiť Pánovi, lebo On je náš Boh.“ 
 Potom Józua uzavrel s ľudom zmluvu. Slová zmluvy napísal do knihy zákona. K dubu, ktorý bol obďaleč, 
privalil veľký kameň. Tento kameň mal pripomínať ľuďom ich sľub a zmluvu, ktorú uzavreli. 
 Onedlho Józua zomrel. Boh bol po celý čas s Józuom. Urobil ho silným a dal mu mnoho víťazstiev. Teraz 
bolo po bojoch a Józua odišiel žiť navždy s Bohom. Nie je to iba slávny biblický vodca, kto bude žiť s Bohom. Boh 
prinesie všetky svoje deti do Neba. Tam nebude žiaden smútok, bolesť, ani smrť. Je to miesto plné radosti a šťastia. 
Ak si Božie dieťa, budeš tam aj ty. Budeš žiť navždy s Bohom, s Pánom Ježišom a s Božími deťmi. Bude tam aj 
Józua, ktorého sme spoznali počas predchádzajúcich týždňov. 
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Zhrnutie krokov pri pastoračnom rozhovore s dieťaťom, 
ktoré chce prísť ku Kristovi 

(Maj založené vo svojej Biblii.) 
 

Uisti sa, či dieťa rozumie: 
 

Kto je BOH 
Boh nás stvoril. Hovorí k nám prostredníctvom Biblie. 
Je svätý a čistý. Miluje nás. 
 

Čo je hriech? 
Hriech je neposlúchnutie Božích prikázaní. Hriech je proti Bohu. 
Hovor o konkrétnych hriechoch. 
Dieťa je hriešnik. 
Hriech si zasluhuje trest. 
 

Kto je Spasiteľ? 
Kto môže zobrať tvoj hriech? 
Prečo môže zobrať tvoj hriech? 
Boží Syn zomrel na kríži za hriešnikov. 
Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Je Pánom všetkého a všetkých. 
 

Vysvetli, ako môže byť človek spasený: 
 

Vysvetli, čo chce Pán Ježiš od nás, aby sme urobili a čo urobí On. 
Použi biblický verš. (Ján 1, 12; 3, 16; 6, 37; Skutky 16, 31; Rímskym 6, 23 alebo 10, 13). 
Čo máme urobiť? 
Čo urobí On? 
 

Hovor o problémoch 
Opýtaj sa: „Chceš uveriť v Krista alebo radšej počkať?“ 
Povzbuď dieťa, aby sa nahlas modlilo, ak je pripravené. 
 

Povedz o istote spasenia 
 

Vráť sa späť k biblickému veršu, ktorý si použil. 
Hovor o zmenenom živote. 
Povedz mu, čo môže vedieť človek, ktorý skutočne verí v Krista. 
Daj mu (neskôr) rady o kresťanskom živote 
 

Čítaj a riaď sa Bibliou. 
Rozprávaj sa s Bohom, s naším nebeským Otcom. 
Povedz iným, čo urobil Pán Ježiš pre teba. 
Pros Boha, aby ti odpustil, keď zhrešíš. 
Stretávaj sa s inými kresťanmi. 
Pamätaj, že Pán Ježiš sľubuje: „Nikdy ťa neopustím.“ 
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