
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

JDĚTE DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ - JOZ 1,10-18 

Jozue připravuje lid
 

10I přikázal Jozue správcům lidu: 11"Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si zásobu 

potravin, neboť po třech dnech přejdete tento Jordán a půjdete obsadit zemi, kterou vám 

Hospodin, váš Bůh, dává do vlastnictví." 12Rúbenovcům, Gádovcům a polovině kmene 

Manasesova pak Jozue řekl: 13"Pamatujte na to, co vám přikázal Mojžíš, služebník 

Hospodinův. Řekl: »Hospodin, váš Bůh, vás přivede do odpočinutí a dá vám tuto zemi.« 
14Vaše ženy, děti a stáda nechť zůstanou v zemi, kterou vám dal Mojžíš v Zajordání. Ale vy 

ostatní, udatní bohatýři, vojensky seřazeni přejdete před svými bratřími řeku a budete jim 

pomáhat, 15dokud Hospodin nepřivede do odpočinutí vaše bratry jako vás. Až i oni obsadí 

zemi, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh, vrátíte se do své země a obsadíte ji; tu vám dal 

Mojžíš, služebník Hospodinův, v Zajordání na východě." 16Odpověděli Jozuovi: "Učiníme 

všechno, co jsi nám přikázal, a půjdeme všude, kam nás pošleš. 17Budeme tě poslouchat 

stejně, jako jsme poslouchali Mojžíše. Jen ať Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, jako byl s 

Mojžíšem. 18Kdo se tvému rozkazu postaví na odpor a tvých slov neuposlechne ve všem, co 

mu přikážeš, je hoden smrti. Jen buď rozhodný a udatný." 
 

ÚVOD 
Shrnutí kázání Davida Campbella  

Opakování z Jozue 1:1-9 (Jozuovo pověření) 

Jozue začíná plnit svůj Bohem daný úkol. 

Skrze Jozua se díváme na Ježíše Krista.  

Jako vůdce Božího lidu Jozue: 

1. Předává Boží vůli (v. 10-11) 

2. Předchází možným problémům (v. 12-15) 

3. Poznává podporu lidu (v. 16-18)  
 

1. JOZUE PŘEDÁVÁ BOŽÍ VŮLI (V. 10-11) 
a. Předávání Boží vůle je základní ________________ křesťana, který má 

odpovědnost za další lidi. 

Jozue přenesl zodpovědnost za sdělení Boží vůle na další lidi. To ukazuje 

jak na jeho _______________, tak na jeho moudrost. 
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b. Jozue má plnou důvěru v Boží plán, který oznamuje Izraelcům. Vedoucí 

musí šířit jasnou vizi a ne ___________________. 

Nám Bůh dává ve svém slově vizi církve, která funguje, duchovně roste a je 

čistá a krásná nevěsta Beránkova. 

c. Jozue zdůrazňuje správcům lidu, že si lid má připravit zásobu 

_________________ a tak prokazuje praktickou předvídavost. 

Jozue tedy nepodcenil základní ____________________ potřeby Izraele. 

Tento princip pak vidíme i v Novém zákoně, kde je například ve Skutcích 

třeba se postarat spravedlivě o všechny vdovy v církvi. 
 

Aplikace:  

 Neuhýbejme před pověřením, které máme od Boha. 

Biblické odkazy:  

 Jozue 1,2; Sk 6 
 

2. PŘEDCHÁZÍ MOŽNÝM PROBLÉMŮM (V. 12-15) 
Rúbenovci, Gádovci a Manasesovci byly kmeny, které byly součástí 

izraelského národa, ale rozhodli se, že nebudou požadovat území na západ 

od Jordánu, ale usadí se na východ od Jordánu, kam se Izraelci dostali ještě 

pod vedením Mojžíše. 

Mojžíš jim tenkrát dovolil usídlit se v Zájordání, ale položil jim jasnou 

podmínku. Vojensky činní mužové z těchto kmenů se měli aktivně podílet 

na obsazování země na _______________ od Jordánu. 

Jozue tedy oslovuje zajordánské kmeny a volá je k zodpovědnosti, kterou 

na sebe dříve vzali a podle které teď měli jednat. Jozue zde prokazuje svoji 

rozhodnost a udatnost.  

My žijeme dnes v době, kdy si mnozí nic nedělají ze svých 

___________________ a někdy takové smýšlení prorůstá až do církve. 
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Aplikace:  

 Ne vždy se nám chce plnit, co jsme slíbili a tak je někdy potřeba si 

připomenout, že Bůh je nad námi, že jsme slib dali před ním a dát se 

jednoduše do práce. 
 

Biblické odkazy:  

  
 

3. POZNÁVÁ PODPORU LIDU (V. 16-18) 
Jozue získal naprostou podporu lidí, kterou zcela jasně _______________. 

Ve slovech Rúbenovců, Gádovců a Manasesovců zároveň s poslušností 

vidíme, po jakém veliteli touží.  

Za prvé, toužili po tom, aby s Jozuem byl Bůh.  

Druhá věc, kterou chtěli vidět u svého vůdce, byla rozhodnost a udatnost. 

Je úžasné, jak touhy lidu ohledně Jozua________________ nebo kopírují 

Hospodinova Slova. 
 

Aplikace:  

 Co toužíme vidět my? Umíme to říct?  

Biblické odkazy:  

 Jozue 1:5,6+7+9, 2. Timoteovi 4:3, 4:2, Židům 2:10 
 

 

ZÁVĚR 
Jozue dobře připravil Izraelce k překročení Jordánu a vstupu do zaslíbené 

země. Než uvidíme tyto události, čeká nás příběh zvědů a něvestky 

Rachab. 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Joz 1,10-18 

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

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění - Lukášovo evangelium 1,57-80 - 

budeme mít společný oběd a na návštěvě bude misionář Pavel 

Hollmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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