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Mojžíš byl mrtev. 
Jozue věděl, že ho Bůh 
vybral, aby nyní vedl
Izraelity on. Než však 
překročil Jordán 
do zaslíbené 
země, Jozue 
se musel se 
svou armádou 
připravit.



Bůh mu slíbil 
vítězství a zdar, 
pokud lidé budou 
plnit Boží 
slovo.



Izraelité 
slíbili, že 

budou 
následovat 

Jozua a také 
bedlivě plnit 
vše, co je v

zákoně.



Moudrý nový vůdce poslal zvědy 
do Kanaánu, aby obhlédli jak silné je 

opevnění 
města

Jericha.
První 

izraelská
bitva se bude
bojovat tam.



Někdo řekl králi Jericha, že 
ve městě jsou zvědi. Poslal 
tedy své vojáky, aby je našli. 



Hledání začalo v Rachabově domě, 
kde muži pobývali. Vojáci tloukli 
na dveře. Rachab rychle muže 
skryla na střeše v pazdeří. 



Když vojáci 
odešli, Rachab 
je bezpečně 
spustila z okna 
po provaze z 
karmínových 
vláken. Proč 
jim pomohla?



Protože 
věděla, že 
je Bůh s nimi.  
Chtěla, aby jí 
ušetřili život 
až napadnou 
Jericho. Špióni 
slíbili, že jí 
zachrání s celou 
její rodinou.



Než Izraelité dorazili do Jericha, 
museli překročit řeku Jordán do 
Kanaánu, zaslíbené země. 

Ale nebyl tam žádný most! 
Jak lidé řeku překročili?



Bůh řekl Jozuovi, aby kněží 
nesoucí schránu smlouvy šli před 
lidem. Když se nohy kněží smočily 
na pokraji vod, Bůh udělal zázrak. 
Uprostřed Jordánu byla suchá zem.



Až všichen lid bezpečně přešel, 
položil Jozue na tom místě dvanáct 
velkých kamenů. Dalších 
dvanáct  pak složil na 
břehu řeky, aby na 
věky připomínaly 
lidem Boží moc 
a lásku.



Jericho mělo velmi silné 
stěny.  Když Jozue 
plánoval svůj útok,
Bůh poslal velitele

své nebeské
armády, aby mu 

připomněl, že
Bůh vyhrává

bitvy za svůj lid.



Řekl Jozuovi, jak vítězně 
zaútočit na Jericho. Byl to 
velmi zvláštní plán. Boží lid 
bude muset pochodovat kolem 
města jednou denně po šest dní.



Sedmého dne obejdou 
město sedmkrát a zatroubí 
hlasitě na polnice. Tím se 
městské hradby zřítí!



Jozue a jeho armáda udělali, jak Bůh 
přikázal. Možná se mu lidé v Jerichu 
smáli. Ale když sedmého dne 
obešli město sedmkrát a kněží 

hlasitě zatroubili
na beranní rohy, 

stalo se, jak Bůh slíbil 
... VELKÉ 

STĚNY JERICHA 
SE ZHŘÍTILY!



Jediný Rachabův dům 
v hradební zdi byl ušetřen.  
Protože zanechala 
karmínovou šňůru 
viset z okna, ...



... zvědové ji rychle 
s její rodinou vyvedli 
za město.  Pak bylo 
Jericho zničeno, 
jak Bůh přikázal.



Ve slávě, Jozue zasvětil všechno 

dobyté zlato, 
stříbro a poklady Boží službě.  
Pak položil kletbu na každého, 
kdo by se snažil toto zlé 
město opět vybudovat.



Brzy všichni v 
Kanaánu slyšeli, jak Jozue 
Jericho dobyl.  Věděli, že 
Bůh je se svým lidem.



Jozue přebírá vedení

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

Jozue 1-6

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130



Konec



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem 
obdivuhodném Bohu, který nás stvořil, a 

který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které 
On nazývá hříchem.  Trestem hříchu je 

smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás 
zemřel na kříži a byl potrestán za naše 

hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 
Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš 

Jej, aby Ti odpustil Tvé hříchy, On to 
učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a 

Ty s Ním budeš žít navěky.



Pokud věříš tomu, že toto je pravda, 
řekni to Bohu:

Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že 
jsi se stal člověkem, aby jsi zemřel za 

mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím 
vstup do mého života a odpusť mi mé 
hříchy, abych i já mohl mít nyní nový 

život a jednoho dne být s Tebou 
navždy.  Pomoz mi Tě poslouchat a žít 

pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  
Jan 3:16


