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Bůh touží po tom, 

aby co nejvíce lidí 

patřilo do jeho  

rodiny.

„Tebe jsem vychvátil  

z končin země, zavolal jsem tě  

z odlehlých míst, řekl jsem ti:  

,Ty jsi můj služebník, tebe jsem 

vyvolil, nezavrhl jsem tě.‘ “

(Iz 41,9)

MYŠLENKA
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Příběh
Dva vousatí muži se nenápadně přiblížili  

k velkým dřevěným dveřím a rychle vešli 
dovnitř. Žaludek jim svíral hlad, ale více než 
jídlo je zajímalo, co se povídá mezi místními 
obyvateli. Byli to izraelští vyzvědači, které Jozue, 
jejich vůdce, vyslal do Jericha. Jejich úkolem bylo 
získat tajné informace dříve, než na Boží pokyn  
zaútočí na toto město.

Rachab poznala, kdo tito muži jsou, a tak na ně naléhala: „Rychle vyběhněte 
po schodech na střechu. Tam se schovejte pod hromadu lnu a počkejte, dokud se  
k vám nevrátím. Král se už dozvěděl, že jste ve městě. Hledá vás.“ 

Rachab se doslechla o zvěstech, které se šířily o Izraelcích a jejich Bohu. 
Věděla, že každý ve městě teď hledá špehy. 

Oba muži rychle vyběhli po schodech na střechu. Věděli, že pokud je král 
Jericha chytí, čeká je smrt. Schovaní pod hromadou lnu tiše čekali a věřili, že Bůh 
je bude i nadále chránit. 

Najednou zaslechli, jak dole někdo silně bouchá na dveře. V domě  
byly slyšet vzteklé hlasy. „Kde jsou ti cizinci?“ křičeli vojáci.  
„Dostali jsme zprávu, že je zde viděli!“ Rachabě se 
rozbušilo srdce.

„Ach ano,“ řekla a snažila se být klidná. 
„Viděla jsem je. Velmi mě vylekali. Zastavili se zde 
a žádali o jídlo. Myslela jsem si, že chtějí získat 
nějaké informace. Ale jak vidíte, už tu nejsou.“

LEKCE

2. úkol

Čti:  J 1,12 a 1J 3,1.2.
Napiš:  Do sešitu si přepiš tyto  

verše tak, jako kdyby byly  
adresovány tobě.

Modli se:  Popros Pána Boha,  
aby ti pomohl uvědomit si, 

jak vzácné je patřit  
do jeho rodiny.

3. úkol
Čti:  Joz 2

Udělej:  Upleť si červenou šňůrku. Zavaž si 
ji kolem zápěstí nebo si ji připni na oblečení. 

Bude ti připomínat, že si tě Bůh vybral za člena 
své rodiny.

Mluv:  Když se tě na ni budou lidé ptát, řekni jim,  
co znamená.

Modli se:  Pros Pána Boha o příležitost  
a odvahu říct někomu o jeho milosti.
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Vojáci na sebe chvíli zlostně pokřikovali a pak odešli. Rachab za nimi 
zavřela těžké dveře na závoru. Rychle vyběhla nahoru po schodech na střechu  
a tiše zavolala na ukryté vyzvědače.

„Vojáci už odešli z města. Mají namířeno k mělčině Jordánu, kde se dá 
snadno přejít na druhou stranu. Nyní si můžete zdřímnout. Já zatím vymyslím, 
jak vás odsud dostanu. Nebudete v bezpečí, dokud se nevrátíte do svého 
tábora.“ Otočila se a odešla.

Špehové se na sebe zamračeně podívali. Mohou jí důvěřovat? Ale jinou 
možnost vlastně ani nemají. Chvíli jen leželi a poslouchali a pak se rozhodli,  
že si alespoň na chvíli zdřímnou.

Rachab se vrátila dříve, než se jim podařilo usnout. Nesla silný provaz, 
který měla stočený kolem ramene. Muži se posadili a oprašovali si ze šatů len. 
„Podívejte se,“ klekla si k nim a začala jim vysvětlovat, „můj dům stojí přímo  
na hradbách. Můžete se odsud spustit po provaze dolů a pak už vám nebude 
nic bránit v tom, abyste se dostali ke svým. Pokud odejdete hned teď, než se 
rozední, stihnete včas utéct do lesa, kde se můžete schovat. Když se vrátí 
vojáci, budete už dávno pryč.“

Muži se na sebe podívali. „Proč nám tak pomáháš?“

LEKCE

4. úkol

Čti:  V Joz 6,21–25 si přečti zbytek 
příběhu.

Přemýšlej:  Všimni si verše 24. Co bylo z města 
ušetřeno? Co se s tím stalo? Co živého bylo 
podle verše 25 zachráněno?

Napiš:  Do sešitu napiš, v čem se Rachab a její 
rodina podobá nebo nepodobá pokladu, 

který byl ušetřen.
Modli se:  Poděkuj Pánu Bohu za 

jeho zachraňující milost.
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Rachab 
bez rozmýšlení 
odpověděla: „Vím,  
že Bůh vám dal 
celou tuto zemi. Tady 
v Jerichu jsou z vás lidé 
vyděšení. Moc se bojíme  
a nevíme, co dělat. Slyšeli jsme o zvláštních věcech,  
které pro vás Bůh udělal od té doby, kdy jste odešli z Egypta.

Prosím vás, pomozte mi, jako jsem pomohla já vám.  
Věřím ve vašeho Boha. Věřím tomu, co dělá pro váš lid. Slibte  
mi, že až přijdete s armádou zničit toto město, mně a celé mé 
rodině se nic nestane. Dejte mi nějaké znamení, abych si byla 
jistá, že nás opravdu zachráníte.“

„Dobře,“ souhlasili zvědové. „Náš život za tvůj život. 
Pokud o naší návštěvě nikomu neřekneš, slibujeme ti,  
že když nám Bůh dá tuto zemi, tvou rodinu ušetříme.“

„Ale,“ řekl jeden z nich, když zkoušel provaz, „naši část 
dohody nebudeme moci dodržet, pokud celá tvoje rodina – 
matka, otec, bratři i sestry – nebudou s tebou v tomto domě.“ 

Rachab pozorovala, jak se zvědové spustili po provaze  
a utekli do lesa. 

Jak dopadla tato zvláštní dohoda, 
kterou uzavřela s izraelskými 
zvědy?

Když po nějakém čase 
Izraelci pochodovali kolem 
Jericha, jak jim Bůh přikázal, 
městské hradby padly. 

Usmrceni byli všichni 
obyvatelé města –  

s výjimkou těch, kteří  
byli v Rachabině domě. 
Ten poznali podle 
znamení – červeného  
provázku, který  
visel z okna.

LEKCE

6. úkol

Čti:  Žd 11,31 a Mt 1,5
Nakresli:  Nakresli tento 

příběh jako kreslený 
seriál.

Řekni:  Vyprávěj tento 
příběh doma nebo 

některému kamarádovi. 
Poděl se o myšlenky, které 

jsme studovali. Každý ať pak řekne,  
co ho na tomto příběhu nejvíce 
zaujalo. 
Modli se:  Poděkuj Pánu Bohu za 

jeho milost, za to, že vždy touží, 
aby co nejvíce lidí patřilo do 

jeho rodiny.
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5. úkol

Čti:  Ř 8,14–17 nebo Ga 4,5–7
Přemýšlej:  Rachab si vzala muže jménem Salmón a s ním měla 

syna Bóaze. Stala se tak předkem krále Davida i Pána 
Ježíše. Rachab se stala důležitou součástí Boží rodiny.  
Co by se asi stalo, kdyby se rozhodla v Boha nevěřit?

Modli se:  Řekni Pánu Bohu, zdali chceš, či nechceš patřit 
do jeho rodiny.
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Jozue, vůdce Izraelců, tehdy zavolal oba 
vyzvědače k sobě. „Jděte mezi zříceniny,“ přikázal 
jim, „a najděte ženu, která vám pomohla. Přiveďte 
všechny, kteří s ní přežili.“

Oba muži šli, aby splnili rozkaz. Za malou  
chvíli už byla Rachab a celá její rodina v bezpečí  
na okraji tábora Izraelců. Zachráněni byli všichni,  
kteří byli shromážděni v jejím domě, jehož  
okno bylo označeno červeným provázkem.

Rachab věřila v Boží moc. Určitě ji nikdy 
nenapadlo, že bude jednou z Ježíšových 
prababiček. Pravděpodobně nevěděla,  
že červený provázek na jejím okně bude lidem 
připomínat jeho zachraňující krev. Vše,  
co věděla, bylo, že se Bůh rozhodl ji zachránit 
a přijmout. Bůh touží po tom, aby co nejvíce 
lidí patřilo do jeho rodiny.

LEKCE

7. úkol

Vyřeš hlavolam
Vystřihni obrázek  

a nalep jej na správné  
místo na časové  

ose.
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HLAVOLAMY

Kupón 1

 Boží PozVáNí

Návod:

V tabulce jsou napsány dva sliby (z mnoha), které nám dal Pán Ježíš. Každé tvrzení 
začíná slovem psaným tučně a končí slovem psaným kurzívou. Můžeš se pohybovat 
nahoru, dolů nebo do stran, ne úhlopříčně. Každé slovo použij pouze jedenkrát.

Pojďte a k němu přijdeme milovat; bude

ke učiníme a já vám ho

mně, si břemeny, odpočinout. dám Otec

všichni, u něho obtíženi slovo, a můj

kdo příbytek. jste mé miluje, mě

se namáháte a zachovávat bude Kdo


