
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

KDO POVEDE BOŽÍ LID DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ? - 

JOZ 1,1-9  
Bůh připravuje Jozua

 

1Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku 

Jozuovi, synu Nunovu: 2"Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty však nyní vstaň a spolu se vším 

tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. 3Každé místo, na něž 

stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. 4Vaše území bude sahat od 

pouště až k Libanonu a od té veliké řeky, řeky Eufrat přes celou zemi Chetejců až k 

Velkému moři, kde zapadá slunce. 5Po všechny dny tvého života před tebou nikdo 

neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě samotného a 

neopustím tě. 6Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem 

přísahal jejich otcům, že jim ji dám. 7Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě 

dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo 

ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. 8Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od 

tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. 

Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. 9Přikazuji ti: Buď silný 

a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." 

 

1. JOZUE - AUTOR A HRDINA 
Název knihy Jozue vypovídá jak o jejím autorovi, tak o jejím hrdinovi. 

Několik zmínek v knize Jozue, tak jak ji dnes máme, ukazuje na to, že její 

_________________ forma (podoba) pochází z doby po Jozuově smrti, 

ale to neznamená, že Jozue ji nenapsal, podobně tak jako Mojžíš před 

ním napsal 5 knih Mojžíšových, i když ty popisují i jeho smrt. 

Jozue velice úzce navazuje na Mojžíšovy knihy a zejména na tu 

____________________. 
 

2. JOZUE - OBSAH A OSNOVA 
Jozue je kniha prorocko-historická (1406-1399 před Kristem).  

Téma knihy - Hospodin naplňuje svůj slib.  

Jozue má _________ kapitol.  

Osnova knihy:  
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I. Hospodin připravuje Izrael na vstup do zaslíbené země (kap. 1-5).  

II. Hospodin dobývá zemi pro Izrael (kap. 6-12). 

III. Hospodin rozděluje Izraeli zemi (kap. 13-22). 

IV. Hospodin zdůrazňuje povinnost uctívat a milovat Ho (kap. 23,24). 
 

3. JOZUE PŘED JOZUEM (KNIHOU) 
• Jozue byl jedním ze zvědů, kteří byli posláni obhlédnout kenánskou 

zemi  

• Bojoval proti obávaným __________________  

• Doprovázel Mojžíše na horu Sínaj 

• Zůstával ve stanu ________________  

• byl věrným služebníkem Mojžíše  

• Bůh ho připravoval na úkol vejít do zaslíbené země  
 

Biblické odkazy:  

 Nu 13; Ex 17; Ex 33,11; Nu 11,29; Dt 31,7; 34,9a 
 

4. JOZUŮV NOVÝ ÚKOL (V. 1-2) 
Hospodin chce Jozuovi jasně říct, že začíná nové období života.  

Nyní se už Jozue nebude obracet k ___________________ o radu a o 

pokyny.  

Hospodin Jozuovi říká, co ho čeká v blízké době.  

Bůh neponechává věci _______________, ale vždycky má plán, který vede 

k naplnění jeho svrchovaných záměrů.  
 

Biblické odkazy:  

 Ef 1,7-12 
 

5. ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ ZEMĚ (V. 3) 
Zemi budou obsazovat ________________, krok po kroku (tak jako my). 
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6. VIZE KONEČNÉHO ODPOČINUTÍ (V. 4) 
Bůh Jozuovi předestírá celé území, které získají.  

Avšak je to pouze _______________ toho, co čeká nás. Církev čeká nová 

země a nové nebe. 
 

Biblické odkazy:  

 1Pt 1,4 
 

7. ZDROJ JOZUOVY SÍLY (V. 5) 
Bůh bude s Jozuem i tehdy, pokud se proti němu obrátí i jeho vlastní lid a 

bude s ním, když bude stát tváří v tvář pronárodům, které měl vymýtit. 
 

Biblické odkazy:  

 Ř 8,31; Mt 28,19-20 
 

8. VÝZVA K ROZHODNOSTI (V. 6-9) 
Bůh nám dává _______________ své síly a ochrany proto, abychom 

jednali rozhodně a udatně.  

Jednat rozhodně a udatně znamená spolehnout se na Boží zaslíbení.  

Znamená to jednat ve ________________ a v jisté naději.  

Výzva k rozhodnosti a udatnosti je výzvou k _____________________ .  

Jozue má být rozhodný a udatný, aby mohl __________________ zem 

svému lidu.  

Všechny, kdo plní úkoly od Boha, spojuje Boží standard - Boží Slovo.  

Bůh ukazuje Jozuovi, co má dělat s Božím zákonem, i když Jozue to určitě 

věděl. 

Bůh se osobně setkává s Jozuem, ale Jozue má své každodenní počínání 

založit na plnění toho, co je zapsáno. 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Joz 1,1-9 

Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění - Lukášovo evangelium 1,26-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve 

dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. 

Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat 

prozíravě.  

 Jozue 1,8 
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