
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

OPĚT SUCHOU NOHOU! - JOZ 3,1-17  
1Za časného jitra vytáhl Jozue se všemi Izraelci ze Šitímu, až přišli k Jordánu; tam přenocovali, 

dříve než jej přešli. 2Když uplynuly tři dny, prošli správcové táborem 3a přikázali lidu: "Jakmile 

spatříte schránu smlouvy Hospodina, svého Boha, a lévijské kněze, kteří ji nesou, vytáhnete ze 

svého místa a půjdete za ní. 4Mezi vámi a ní bude ovšem odstup zhruba dvou tisíc loket; 

nepřibližujte se k ní. Půjdete za ní, abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat, neboť nikdy 

předtím jste touto cestou neprocházeli." 5Jozue pak vyzval lid: "Posvěťte se, neboť Hospodin zítra 

mezi vámi učiní podivuhodné věci." 6Potom Jozue řekl kněžím: "Zvedněte schránu smlouvy a 

ubírejte se před lidem." I zvedli schránu smlouvy a šli před lidem. 7Hospodin řekl Jozuovi: 

"Dnešního dne jsem tě začal před zraky celého Izraele vyvyšovat, aby poznali, že jsem s tebou, 

jako jsem byl s Mojžíšem. 8Kněžím nesoucím schránu smlouvy přikážeš toto: Až vstoupíte na 

pokraj jordánských vod, zůstanete v Jordánu stát." 9Jozue vyzval Izraelce: "Přistupte sem a 

slyšte slova Hospodina, svého Boha." 10A Jozue pokračoval: "Poznáte, že uprostřed vás je živý 

Bůh. Ten před vámi vyžene Kenaance, Chetejce, Chivejce, Perizejce, Girgašejce, Emorejce i 

Jebúsejce. 11Hle, před vámi přejde Jordán schrána smlouvy Pána celé země. 12Nyní si vyberte z 

izraelských kmenů dvanáct mužů, po jednom muži z každého kmene. 13Jakmile nohy kněží 

nesoucích schránu Hospodina, Pána celé země, spočinou ve vodách Jordánu, jordánské vody se 

rozestoupí; vody řítící se shora zůstanou stát jako jednolitá hráz." 14Tak se stalo. Lid vytáhl ze 

svých stanů, aby přešel Jordán, a kněží nesoucí schránu smlouvy šli před lidem. 15Když ti, kteří 

nesli schránu, přišli k Jordánu a nohy kněží nesoucích schránu se smočily na pokraji vod - 

Jordán je vždycky v čas žně rozvodněn daleko z břehů -, 16tu vody řítící se shora zůstaly stát a 

postavily se jako jednolitá hráz velmi daleko odtud u města Adamu, které leží při Saretánu; a ty, 

které tekly dolů k Pustému moři, k moři Solnému, se vytratily. Tak přešel lid naproti Jerichu. 
17Kněží nesoucí schránu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed 

Jordánu a celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý ten pronárod do jednoho nepřešel Jordán. 
 

ÚVOD 

Bůh může porušit přírodní zákonitosti, které sám uvedl v existenci. Bůh 

existuje a je pánem zázraků. Opakování kapitol 1-2. 

Překročení Rudého moře a Jordánu. Proč převedl Hospodin Izraelce přes 

Jordán suchou nohou? 
 

1. VYVÝŠENÍ JOZUA PŘED IZRAELCI 

Jozue byl Mojžíšem před jeho smrtí pověřen, aby ho vystřídal v čele Izraele. 

Po smrti Mojžíše Hospodin řekl Jozuovi, že má vstát a přejít přes Jordán do 
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země, kterou jim Hospodin dával. Ve všem svém počínání měl být podle 

Hospodina rozhodný a udatný, protože Hospodin bude s ním.  

Bůh chce, aby Izraelci viděli, že Jozuovo pověření není jen ve slovech, ale také 

v moci - 3,7; 4,14. Jordánským divem potvrdil, že Jozue má jeho pověření.  

Bůh v historii potvrzuje autoritu svých služebníků divy a zázraky.  

Stejným způsobem potvrdil autoritu Pána Ježíše Krista jako Božího Syna - J 

5,36, 20,30-31, Lk 3,22. V Ježíšovi se naplňuje princip potvrzení autority v 

plnosti, protože Ježíš je naplněním a podstatou stínů SZ.  

V Ježíšovi je spojeno to, co Mojžíš a Jozue udělali společnými silami - 

vyvedení z Egypta a obsazení zaslíbené země. Skrze Ježíše Krista jsme 

povoláni ze tmy do podivuhodného světla - 1Pt 2,9.  
 

Biblické odkazy:  

 Ef 2,4-7 
 

2. IZRAELCI MĚLI POZNAT, ŽE UPROSTŘED NICH JE ŽIVÝ BŮH 

Jozue zde jasně spojuje přechod Jordánu s tím, že jejich Bůh je živý Bůh - v. 

10 a 11. Bůh je neomezený Pán nad celou zemí. Nic a nikdo se proti němu 

nemůže postavit.   

Pokud může způsobit, že Izraelci přejdou suchou nohou přes Jordán, může 

porazit a vyhnat pronárody žijící v zaslíbené zemi.  

Když Jozue mluvil k Izraelcům, jakým způsobem přejdou Jordán, řekl, že před 

nimi ponesou kněží schránu smlouvy Boha (v. 3-4). Ta představovala 

přítomnost živého Boha mezi nimi. Každý měl vidět Boží přítomnost s nimi. 
 

Biblické odkazy:  

 Ž 14,1; Ž 14,11; 1Kr 18; Jr 10,10; Dn 6,27; Ř 8,32 
 

3. IZRAELCI I OSTATNÍ NÁRODY SE MAJÍ BÁT BOHA 
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Hospodin vysušil vody Jordánu také proto, aby se Izraelci i další národy bály 

Hospodina a jeho moci - 4,23-24. 

To zjevné už ve třetí kapitole: Na zázračné překročení Jordánu se měli Izraelci 

předem připravit, aby si uvědomili Boží velikost a svatost - 3,5. Měli si 

připomenout, že Hospodin je bez hříchu, dokonalý, svrchovaný Panovník. Bez 

posvěcení Bůh nebude uprostřed nich.  

Buďte svatí, jako já jsem svatý, říká Hospodin. Tento Bůh je veliký a 

úctyhodný. Stojíme před ním v bázni.  

A co ostatní národy? Kenaanci měli velice brzy poznat Hospodinovu moc.  

Jakmile králové na západ od Jordánu uslyšeli o vysušení Jordánu, tak pozbyli 

odvahy a ducha (kap. 5).  

I když dlouhou dobu žili pyšně a hřešili svévolně vůči Bohu, budou se muset 

podrobit. A jednou se všichni budou muset sklonit před Bohem - Iz 45:23-24 

(Ř 14:11). 
 

4. BŮH NAPLŇUJE SVŮJ PLÁN A SLIB 
Hospodin Izraelcům  již dávno oznámil, že je Jeho vůlí, aby došli do zaslíbené 

země.  

Věděl to Abraham (Gn 12,7; 17,8), také Mojžíš (Ex 33,1) a po něm Jozue.  

Ale zřejmě hned od začátku nevěděl, jakým způsobem se dostanou přes 

Jordán do Kenaánu.  

Bůh nám dává zaslíbení. Říká, co udělá, ale neříká nám vždycky, jak to udělá.  

Kdyby Bůh dělal věci podle nás, byl by náš život možná pohodlnější, ale 

možná by naše poznání Boha bylo omezené a ochuzené. Připomínejme si, jak 

nepravděpodobné je v lidských očích dílo spásy skrze Ježíšovu smrt na kříži.  

Tak tedy, Bůh uskutečňuje, co chce a také jak chce. A nikdo se proti němu 

nemůže postavit - Jr 49,19nn.  
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Podle své vůle splnil to, co sám oznámil - Izraelci vstoupili do zaslíbené země. 

A udělal to tak, jak chtěl - svojí přítomností a mocí vysušil vody Jordánu, aby 

Izrael mohl opět projít suchou nohou místy, kudy by sami za daných 

okolností nemohli projít. 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Joz 3,1-17 

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

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění - Lukášovo evangelium 23 - co je to 

křesťanství (Andrew Stewart) - vhodná příležitost k pozvání 

přátel, kteří ještě nejsou křesťany.  

 

Po shromáždění budeme mít krátké občerstvení a je to také příležitost 

strávit společně čas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci. 

Jozue 3,5  
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