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Úvod

Dnešní doba je nakloněna hledání všelijakých hrdinů. Lidé zdá se potřebují své hrdiny. S 
někým se ztotožnit. Vcelku na tom asi není nic špatného. Své vzory hledáme i my. 
Problémem spíše je, jaké hrdiny si vybereme. Podíváme se na to, jaký je výběr.

Hrdinové dnešních dní

Dnešní doba nám nabízí spoustu vzorů.
• Filmoví hrdinové (Spiderman, Rambo, Harry Potter) - nebojí se

• nemají strach
• neznají bolest (nebo ji vždy překonají)
• přežijí velkou ztrátu krve
• jdou velmi špatně trefit

• Sportovci (Ronaldo, Bára Špotáková, Jágr)
• hrdinové okamžiku - pro lidi
• nemají lehký život - profesionální sport je dřina a odříkání

Mnohdy se i od těchto hrdinů můžeme učit. Výdrž, odhodlání a nasazení.

Hrdinové dávných dní

Jsou hrdinové výmysl současnosti? Co na toto téma říká Bible? Jistě se shodneme, že i v 
Bibli je plno kladných a záporných hrdinů. Proč? Právě proto, aby nám byli vzorem nebo 
výstrahou. Náš cíl nemá být fyzická likvidace nepřátel. Neprahneme primárně po 
vavřínech vítězů sportovních závodů. Přesto chceme vést ten dobrý boj víry a vyhrát 
vavřín vítězství. Vítězství v závodě o náš život. (Jen pro informaci dodávám, že jsem veliký  
sportovní fanda a nemám nic proti sportování. Právě naopak. Pro mne je to daleko více 
otázka priorit než zavrhování resp. odmítání sportu.)
Podíváme se spolu blíže na jednoho biblického hrdinu. Jeho jméno je Jozue.

Jozue 1,1-11
1 Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin Jozuovi, synu Núnovu, který Mojžíšovi 
přisluhoval:  2"Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes 
tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům.  3 Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha 
šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi.  4 Vaše pomezí povede od stepi a tohoto Libanónu až k veliké 
řece, řece Eufratu, podél celé země Chetejců až k Velkému moři, kde zapadá slunce.  5 Po 
všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. 
Nenechám tě klesnout a neopustím tě.  6 Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu 
zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám.  7 Jen buď rozhodný a 
velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj 
se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš.  8 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.  9 
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj 
Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"  10 I 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."



Kdo byl  Jozue?
• Předák kmene Efrajim. Byl jedním z potomků Josefa Egyptského.
• Zažil život v Egyptě. V době vyjití z Egypta byl Jozue mladík. Měl za sebou tedy 

“kariéru” otroka
• Přisluhoval Mojžíšovi. Velkou část života strávil s Mojžíšem. Znal jeho chování, 

jednání a byl při některých důležitých okamžicích s ním.
• Asi největším momentem bylo předání desek zákona Bohem Mojžíšovi. Mojžíš 

vyšel na horu spolu s Jozue. Jozue tam byl celou dobu s ním. Izrael si dole dělal 
zlaté tele, ale Jozue věrně vytrval a počkal na Mojžíše.

• Velel oddílu , který při putování Izraele bojoval s Amálekem. 
• Jozue byl určen Mojžíšem jako velitel a přímo si vybíral vojáky do bitvy.
• V samotné bitvě byl na bitevním poli zatímco Mojžíš byl na hoře a modlil se. 

Pokud měl Mojžíš ruce nahoře Izrael vítězil. Pokud je měl dole, Izrael 
prohrával (Nebylo to na skóre. Umírali tam lidé)

• Byl jedním ze zvědů, kteří šli prozkoumat zaslíbenou zemi.
• Na průzkum šli jen předáci jednotlivých kmenů.
• Spolu s Kálebem byl pro to, aby Izrael vkročil do zaslíbené země. Roztrhl své 

roucho a přemlouval lid.
• Vytrval i když ho lid chtěl ukamenovat.
• Zažil přímé Boží vysvobození - zjevila se Hospodinova sláva a Bůh pak soudil 

Izrael.
• Byl na Boží příkaz ustanoven novým vůdcem Izraele. Ustanovil ho Mojžíš před 

svojí smrtí.
• Později vedl Izrael při dobývání svaté země, které úspěšně dokončil.

Jak vidíme, Jozue byl opravdovým hrdinou. Byl statečný, moudrý, vytrvalý a věrný. Dalo 
by se říct, že skoro neměl chybu.
PŘESTO!!!!
Výše uvedený text obsahuje tři výzvy pro Jozueho aby byl rozhodný a udatný. Není to na 
začátku Jozueho života, ale po té co už vykonal veliké činy. Jako by Jozue potřeboval 
stejně jako “normální” lidé ujištění a povzbuzení.

• Joz 1, 5-6 - Požehnání - Bůh Jozuemu žehná a pripomíná mu, že bude s ním: “jako 
jsem byl s Mojžíšem, budu s tebou”.

• Joz 1, 7-8 - Principy - Bůh Jozueho znovu vzdělává v principech (podmínkách) které 
mu toto požehnání přinesou: “bedlivě plň vše, coje v zákoně, který ti přikázal můj 
služebník Mojžíš”.

• Joz 1, 9 - Ujištění - Bůh ještě jednou ujišťuje Jozueho, že bude s ním. Je možné, že 
Jozue se necítil měl pochybnosti a strach.

Když Bůh něco říká třikrát, je to znamením toho, že to je velmi důležité a myslí to vážně. 
Bůh drží Jozueho a ujišťuje - budešli se mnou, já budu s tebou.



Hrdinové všedních dní

Co z tohoto příběhu vyplývá pro nás? Bible nám představuje vzory a ukazuje nám, že to 
nebyli žádní nadlidé. I oni potřebovali pomoc, měli strach a mnohdy pochybovali o tom, že 
situaci zvládnou.
Jozue je dobrým příkladem toho, že je potřeba upnout se na Boží zaslíbení, spolehnout se
na jeho ochranu a být rozhodný a udatný. Bůh zaslíbil i nám, že bude s námi - dokonce 
řekl, že bude v nás skrze svého ducha. Proto stejné zaslíbení jako pro Jozueho platí i pro 
nás. Budu s tebou ...
Je zajímavé, co udělal Jozue po té, co obdržel tato zaslíbení. Nevrhal se rovnou do 
Jordánu, nepopadl meč a neřítil se dobývat zaslíbenou zemi. Věděl, že je před ním těžká 
práce. Šel a postaral se o to, aby měli Izraelci při překročení přes Jordán co jíst.
A Bůh? Byl s ním jak slíbil. Bible je praktická kniha, která nám neukazuje jen výšiny a 
nížiny, ale i běžný “normální” život s jeho starostmi. 

“Je na nás, jestli se necháme inspirovat.”


