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 ~yvi_n“a]h‘¥ Wkßl.h‘ hn“a“ï yTi[.d;êy“ al{å Wac‘êy“ ~yviän“a]h‘w> ‘%v,xo’B; rAG©s.li r[;V;øh; yhi’y>w:  `hM‘he( !yIa:ïme yTi[.d;Þy“ al{ïw>
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Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue, který 

•	 		je	koncipován	jako	studijní	pomůcka	k pozornému	čtení	Bible	tak,	aby	
text	byl	dostupný	běžnému	čtenáři	vybavenému	základní	znalostí	z četby	
Starého	zákona,	

•	 		se	soustředí	na	detaily	textu	a zohledňuje	klíčové	postavení,	které	v knize	
mají	Hospodinovy	výroky,

•	 		obsahuje	analýzu	těchto	výroků,	sleduje	způsob	práce	autora	textu	
s Hospodinovými	výroky	a vliv	výroků	na	slova	jednajících	postav,	na	
jednání	druhé	generace	Izraelců	obsazujících	zaslíbenou	zemi	i na	události	
v Kenaánu,

•	 		je	založen	na	tom,	že	kniha	Jozue	je	bohoslužebný	text	s ambicí	formovat	
duchovní	život	posluchačů	(Judejců	v exilu)	důvěřujících	tomu,	co	Hospodin	
ve	svých	výrocích	říká,

•	 		zohledňuje	důraz	na	potenciál	svědectví	o Božích	činech	v ústní	tradici	
(v kolektivní	paměti)	izraelské	komunity.

•	 •	 •	 •	 •

Doc. jiří Beneš, Th.D., je	vedoucím	katedry	biblistiky	
a  judaistiky	na	Husitské	 teologické	 fakultě.	Přednáší	
a publikuje	v řadě	periodik	u nás	i v zahraničí.	Dosud	bylo	
vydáno	osm	jeho	monografických	knih,	z nichž	jednu	napsal	
se	svým	učitelem	prof. Janem	Hellerem.	Vyšly	také	dvě	
knihy	rozhlasových	rozhovorů,	které	vedl	s Petrem	Vaďurou	
na	vlnách	Českého	rozhlasu.	Jeho	výklady	starozákonních	
textů	napomáhají	k pečlivému	čtení	a promýšlení	jejich	
zvěsti.	Dávné	biblické	příběhy	tak	získávají	neobyčejnou	
hloubku	a stávají	se	čtenářům	blízké,	ne-li	přímo	aktuální.
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Podle Jozuovy knihy pronesl Hospodin k  Jozuovi u  Jordánu tři výroky 
(Joz  3,7.8; 4,2.3; 4,16) a  vypravěč tomuto prvnímu trsu svatých slov vě-
nuje velkou pozornost.116 Všechna tři svatá slova vyvolají u Jozua důvěru 
k  tomu, co Hospodin říká. Důvěru, která se od  Jozua očekává. Záměrem 
analýzy těchto textů je poukázat na  shodné formální uspořádání vypra-
věčovy reakce (Joz 3,9–17; 4,4–15) na první dva výroky (Joz 3,7.8; 4,2.3), 
na klíčové postavení Hospodinových výroků v perikopě a na jejich společné 
rysy. Nejvýraznějším rysem je, že ve všech třech svatých slovech zasahuje 
Hospodin do řeči Jozua a celé izraelské pospolitosti.

Tři perikopy (Joz  3; 4,1–15.16–24) v  čele s  Hospodinovými výroky 
(Joz 3,7.8; 4,2.3; 4,16) jsou zařazeny do podobného kontextu (jsou pronese-
ny v souvislosti s přechodem Jordánu) a mají podobné důsledky. Vyznačují se 
tedy prolínáním příbuzných motivů, a proto patří k sobě (navazují na sebe). 
Jednotlivá témata, na která je vypravěčem opakovaně upozorňováno, jsou:

116 Jejich význam možná souvisí s místem, kde svatá slova zazněla, a s časem, kdy zazněla. „‚Jordán teče 
mezi Tórou a Proroky!‘ Přes Jordán lid izraelský nakračuje z liturgického času pouště, kde zní slovo Boží, do času 
země, kde zní slovo prorockého napomínání.“ Překročení Jordánu je totiž přesně datováno do „desátého 
dne prvního měsíce“ (Joz 4,19), tj. do času, „kdy je třeba oddělit velikonočního beránka“ (2Moj 12,3), „aby… 
Izrael mohl v příslušný den… slavit hod beránka (Joz 5,10)“. DEURLOO K. A.: Biblická teologie a liturgie, op. 
cit. 10.

SOUHlEd TŘÍ SVATÝCH 
SlOV U JOrdÁnU
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a) Jozuovo vyznání víry formulované pro otce Joz 4,6.7 // 4,21–24;
b) Jozuova reakce na Hospodinův výrok (přímá řeč) Joz 3,9–13 // 4,4–7 // 

 4,17.21–24;
c) popis Hospodinova činu (od různých autorů): Joz 3,11–13 (Jozue) // 

3,14–17 (vypravěč) // 4,6.7 (Jozue) // 4,18 (vypravěč) // 4,23.24 (Jozue);
d) vypravěčova zpráva o Jordánu Joz 3,15–17 // 4,8–10 // 4,18.19;
e) popis rozestoupení Jordánu Joz 3,13 // 3,16 // 4,7 // 4,23 (návrat Jor-

dánu – 4,18);
f) číslovka „12“ (lidé a kameny) Joz 3,12 // 4,2.3 // 4,4.5 // 4,8.9 // 4,20;
g) lokalizace Joz 3,16 // 4,13 // 4,19;
h) bázeň jako následek Hospodinova činu Joz 4,14 // 4,24;
i) schrána Hospodinova:  Jozue, Joz 3,6.11.13. // 4,5.7;
   Hospodin, Joz 3,8 // 4,16; 
   vypravěč, Joz 3,14.15.17 // 4,9–11 // 4,18;
j) role kněží. Jsou: adresáti Hospodinových slov (rozkazu  – Joz  3,8 // 

4,16); adresáti Jozuova rozkazu (Joz  3,6 // 4,17); nesoucí Hospodinovu 
schránu (Joz 3,13–15.17 // 4,9.10 // 4,18; 3,8 // 4,16); před lidem (Joz 4,11).

JOZ 3,7.8

„Dnešního dne jsem tě začal před zraky celého Izraele vyvyšovat, aby poznali, že 
jsem s tebou, jako jsem byl s Mojžíšem. Kněžím nesoucím schránu smlouvy při-
kážeš toto: Až vstoupíte na  pokraj jordánských vod, zůstanete v  Jordánu stát“ 
(ČEP).

První z  Hospodinových výroků u  Jordánu (Joz  3,7.8) je uveden před
mluvou. S  její pomocí zasazuje vypravěč Hospodinův výrok, dříve než jej 
avizuje uvozovací větou a cituje, do určitých souvislostí (do dění v  Iz raeli 
a  do  realizace předchozího výroku). V  předmluvě je Jozuovo vyznání 
víry, kterým Jozue Hospodinovo jednání předjímá a kterým na Boží činy 
Izraelce připravuje: „protože činí Hospodin v  nitru vašem podivuhodné věci“ 
(Joz 3,5). Stejným slovesem („činí“) bude Jozue na Hospodinovo jednání 
upozorňovat ještě v Joz 4,23; 7,9 a 23,3. Vyznání víry pak efekt (působení, 
dopad, následky) Hospodinových činů násobí, neboť sděluje, že a kde Hos-
podin jedná. Izraelci s tím mají počítat a připravit se na to. V tomto ohledu 
se Jozue chová jako prorok. 
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Prostor, v němž se již nyní něco děje, je „nitro“ Izraelců117. Jozue rozpo-
znává a upozorňuje na spirituální charakter Hospodinových činů a po citaci 
svatého slova (Joz 3,10) i na jeho přítomnost (v Joz 4,6 hovoří jen o znamení 
v „nitru“). Spirituální charakter Jozuem ohlašovaného dění není v rozporu 
s popisem jeho objektivního působení u Jordánu a Hospodin jej potvrzuje 
svým výrokem v Joz 7,12.13. To může vést k závěru, že vnější události jsou 
v knize Jozue kulisou či ilustrací vnitřního dění, které je v popředí vypra-
věčova, Hospodinova i Jozuova sdělení. Zabývá-li se kniha Jozue tím, co se 
týká „nitra“ izraelské komunity (a Hospodinův důraz v Joz 1,7.8 na život po-
dle Tóry k tomu vede, viz Joz 22,5; 23,6), pak je kniha Jozue exilním dílem 
formujícím nasměrování (vnitřní život) exilní komunity, tj. dílem psaným 
s exilní perspektivou a důrazy.

Vlastní svaté slovo118 v  Joz  3,7.8 obsahuje dvě témata: Hospodinovo 
dílo při Jozuovi (Joz 3,7) a Jozuovu budoucí řeč (Joz 3,8). Sdělení, že Hos-
podin činí Jozua „velkým v očích Izraele“, je variace předchozího (prvního) 
Hospodinova výroku „nenechám tě klesnout“ (Joz  1,5). U  Jordánu je toto 
Hospodinovo zaslíbení ještě rozvedeno, tj. opatřeno vysvětlením, a tím je 
akcentováno: „tento den začínám zveličovat tebe v očích celého Izraele, který po-
zná, protože tak jako jsem s Mojžíšem, jsem i s tebou“ (Joz 3,7).119 Izrael tedy 
uvidí Jozua velkého, a tím zakusí něco z Hospodinovy blízkosti. Vypravěč 
na uskutečnění tohoto Hospodinova výroku později upozorňuje několikrát 
nepřímo a dvakrát přímo (Joz 3,14; 4,14; 6,27). 

Když Hospodin Jozuovi zdůrazňuje, kde je (že je s ním), opakuje mu dvojí 
ujištění, kterého se mu již dostalo v prvním Hospodinově výroku (Joz 1,5.9, 
potvrzeném slovy lidu v  Joz  1,17). Druhým připomenutím významu prv-
ního svatého slova knihy Jozue klade sám Bůh posluchači/čtenáři na zřetel 
fakt, že první Hospodinův výrok má velký význam, a proto je jako norma-
tivní (klíčové a orientující) sdělení knihy ostatním výrokům nadřazen. Je to 
další způsob, jak ukázat důležitost svatých slov obecně a  jak vyzdvihnout 
zvláštní postavení prvního z nich (v Joz 1,2–9). Posluchač/čtenář je tím ve-
den nejen k tomu, aby svatým slovům věnoval opakovanou, tedy soustav-

117 Podobně viz Joz 7,12.13. Ve svém posledním výroku hovoří Hospodin o tom, že jedná v „nitru Egypta“ 
(Joz 24,5). 

118 Tak tento Hospodinův výrok nazývá např. BUTLER, op. cit. 46, a uvádí jeho vazbu na Joz 1,5.
119 „Jordánská událost je počátek dění, jímž sám Hospodin zvedne Jozua od přisluhovatele (hebr. mešaret – 

Joz 1,1) k služebníkovi typu Mojžíšova (hebr. ebed – Joz 24,29).“ Starý zákon, Překlad s výkladem, sv. 4. 
Praha 1969, str. 29.
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nou pozornost, ale také aby popisované události v knize Jozue četl prisma-
tem prvního Hospodinova výroku.

Hospodin také určuje, jak má Jozue mluvit a co má říkat (Joz 3,8). Hos-
podin konstatuje, že Jozue přikáže (je si jist tím, co Jozue udělá120). Tím-
to slovesem popsal předtím Hospodin v prvním svatém slově své jednání 
(Joz 1,9 a znovu jej popíše později v Joz 7,11; 13,6). Tento odkaz na první 
Hospodinův výrok se objevuje v  Joz  3,7.8 již třetí. A  Jozue tak skutečně 
jedná neboli „přikazuje“ (Joz 4,8; srov. ještě Joz 8,4.29; 9,24; 10,27; 18,8). 
Hospodin tím v předjímce vyjadřuje jednak jistotu ohledně toho, co Jozue 
udělá (věří Jozuovi), jednak souhled (sounáležitost) s tím, co dělá sám a co 
dělá Jozue. 

Hospodin také Jozuovi sdělí, resp. nadiktuje, co má říkat kněžím: „jak-
mile přijdete až na konec Jordánu, v Jordánu se postavíte“ (Joz 3,8). Hospodin 
to však kněžím nenařizuje. Pouze konstatuje (stejně jako v Joz 4,16), že se 
postaví do pozoru, tj. do pozice, kterou vyjadřují svou připravenost k přijetí 
a vykonání rozkazu (jednání kněží popisuje Hospodin vojenskou termino-
logií). Nejen Jozue, ale i kněží budou jednat tak, jak Hospodin očekává, aniž 
by bylo jejich jednání určováno rozkazem.

Jozue má tedy mluvit. Hospodin ho ovlivňuje, formuje jeho řeč. Nepone-
chává Jozuovi suverenitu nad tím, co bude říkat. Poprvé tak z Hospodinova 
výroku vyplývá, že při plnění jím daných úkolů přebírá sám iniciativu. Jozue 
má Hospodinův výrok tlumočit. A skutečně také mluví, jak mu to Hospodin 
určil, neboli Hospodinův výrok tlumočí. Stejným způsobem jednají proroci 
a Jozue se v tomto ohledu chová jako prorok (učitel Tóry je derivát pro-
roka). Proto je Jozuova kniha v Tanachu zařazena mezi Proroky (prorocké 
texty).121

nÁSlEdkY SVATÉHO SlOVA

Jsou-li Jozue, kněží i  celý Izrael vázáni (řízeni) Hospodinovými výroky, 
nemohou si dělat, co chtějí (podobně Joz  4,2.3). Už proto ne, že při pře-
chodu Jordánu mají co do činění se smrtí.122 Jordán nepředstavuje  hranici 

120 Oznamuje to imperfektem, a to opakovaně, později jinými slovesy. V dalších dvou svatých slovech 
(Joz 4,3.16) jsou však už rozkazy: „přikažte!“, „přikaž!“. 

121 V Tanachu je prvním spisem Předních proroků, hebr. Naviím rišóním.
122 Vody Jordánu představují ohrožení smrtí stejně jako vody Rákosového moře, viz 2Moj 15 a Ž 114.



 yDIÞb.[; hv,îmo  `rmo*ale hv,Þmo treîv‘m. !Wnë-!Bi [;vuäAhy>-la, ‘hw“hy> rm,aYOÝw: hw“+hy> db,[,ä hv,Þmo tAmï yre²x]a; yhiªy>w:
 ynEïb.li ~h,Þl‘ !tEïnO yki²nOa‘ rv<ôa] #r,a‘§h‘-la, hZ<ëh; ~[‚äh‘-lk‘w> ‘hT‘a; hZ<©h; !DEår.Y:h;-ta, rboø[] ~Wq’ ûhT‘[;w> tme_
 ûrB‘d>Mih;me  `hv,(mo-la, yTir>B:ßDI rv<ïa]K; wyTi_t;n> ~k,äl‘ ABß ~k,²l.g>r;-@K:) %roõd>Ti rv,’a] ~Aqªm‘-lK‘  `lae(r‘f.yI
 hy<ßh.yI) vm,V‘_h; aAbåm. lAdßG“h; ~Y“ïh;-d[;w> ~yTiêxih;( #r,a,ä lKo… tr‘ªP.-rh;n> lAdåG“h; rh“ôN“h;-d[;w>) hZ<÷h; !An“b‘L.h;w>

 al{ïw> ^ßP.r>a; al{ï %M‘ê[i hy<åh.a, ‘hv,mo-~[i ytiyyIÜh‘ rv,’a]K;¥ ^yY<+x; ymeäy> lKoß ^yn<ëp‘l. ‘vyai bCeîy:t.yI-al{)  `~k,(l.WbG>
 `~h,(l‘ tteîl‘ ~t‘ÞAba]l; yTi[.B;îv.nI-rv,a] #r,a‘§h‘-ta, hZ<ëh; ~[‚äh‘-ta, ‘lyxin>T; hT‘ªa; yKiä #m‘_a/w< qz:ßx]  `&‘b<)z>[,a,

 !ymiäy“ WNM,Þmi rWsïT‘-la; yDIêb.[; hv,ämo ‘^W>ci rv<Üa] hr‘ªATh;-lk‘K. ‘tAf[]l; rmoÝv.li daoªm. #m;øa/w<) qz:“x] ûqr;
 hl‘y>l;êw“ ~m‘äAy ‘AB t‘ygIÜh‘w> ^yPiªmi hZ<÷h; hr‘’ATh; ûrp,se vWm‡y“-al{)  `%lE)Te rv<ïa] lkoßB. lyKiêf.T; ![;m;äl. lwamo+f.W

 #m‘êa/w< qz:åx] ‘^yti’yWIci aAlÜh]  `lyKi(f.T; za‘îw> ^k<ßr‘D>-ta, x;yliîc.T; za‘²-yKi AB+ bWtßK‘h;-lk‘K. tAfê[]l; rmoæv.Ti ‘![;m;’l.
 `rmo*ale ~[‚Þh‘ yreîj.vo-ta, [;vuêAhy> wc;äy>w:  @ `%lE)Te rv<ïa] lkoßB. ^yh,êl{a/ hw“åhy> ‘^M.[i yKiÛ tx‘_Te-la;w> #roß[]T;-la;(
 ‘~yrIb.[o) ‘~T,a; ~ymiªy“ tv,l{åv. ŸdA[åB. yKiú hd‘_yce ~k,Þl‘ Wnykiîh‘ rmoêale ‘~[‚h‘-ta, WWÝc;w> hn<©x]M;h;( br,q<åB. ŸWråb.[i

 ydIêG“l;w> ‘ynIbeWar)l‘w>  s `HT‘(v.rIl. ~k,Þl‘ !tEïnO ~k,êyhel{)a/ hw“åhy> ‘rv,a] #r,a‘êh‘-ta, tv,r,äl‘ ‘aAbl‘ hZ<ëh; !DEår.Y:h;-ta,
 rmo=ale hw“ßhy>-db,[,( hv,îmo ~k,²t.a, hW“ïci rv,’a] rb‘êD‘h;-ta, ‘rAkz“  `rmo*ale [;vuÞAhy> rm:ïa‘ hV,_n:m.h;( jb,veä yciÞx]l;w>
 rv,’a] #r,a‘§B‘ Wb§v.yE è~k,ynEq.miW é~k,P.j; ~k,äyven>  `taZO*h; #r,a‘îh‘-ta, ~k,Þl‘ !t:ïn“w> ~k,êl‘ x;ynIåme ‘~k,yhel{a/ hw“Ühy>
 `~t‘(Aa ~T,Þr>z:[]w: lyIx;êh; yreäABGI lKo… ~k,ªyxea] ynEåp.li ~yviømux] Wr’b.[;T; û~T,a;w> !DE+r.Y:h; rb,[eäB. hv,Þmo ~k,²l‘ !t:ïn“

 ~T,úb.v;w> ~h,_l‘ !tEånO ~k,Þyhel{)a/ hw“ïhy>-rv,a] #r,a‘§h‘-ta, hM‘heê-~g: Wvår>y“w> è~k,K‘ é~k,yxea]l;¥ Ÿhw“ïhy> x;ynI“y“-rv,a] d[;û
 Wnë[]Y:w:)  `vm,V‘(h; xr;îz>mi !DEßr.Y:h; rb,[eîB. hw“ëhy> db,[,ä ‘hv,mo ~k,ªl‘ !t:ån“ Ÿrv<åa] Ht‘êAa ~T,äv.rIywI) ‘~k,t.V;ruy> #r,a,Ûl.

 !KEß hv,êmo-la, ‘Wn[.m;’v‘-rv,a] lkoÜK.  `%lE)nE WnxeÞl‘v.Ti rv<ïa]-lK‘-la,(w> hf,ê[]n:¥ ‘Wnt‘’yWIci-rv,a] lKoÜ rmo=ale [;vuÞAhy>-ta,
 ^yPiª-ta, hr,äm.y:-rv,a] vyaiú-lK‘  `hv,(mo-~[i hy“ßh‘ rv<ïa]K; %M‘ê[i ‘^yh,’l{a/ hw“Ühy> hy<ùh.yI) qr;û ^yl,_ae [m;äv.nI

 ~yJiúVih;-!mI) !Wnû-!Bi-[;vuäAhy> xl;äv.YIw:   @ `#m‘(a/w< qz:ïx] qr;Þ tm‘_Wy WNW<ßc;T.-rv,a] lkoïl. ^yr,²b‘D>-ta, [m;óv.yI-al{)w>
 Hm‘îv.W hn“±Az hV‘îai-tyBe WaboY“w:û Wkøl.YE“w: Ax=yriy>-ta,w> #r,a‘Þh‘-ta, Waïr> Wk±l. rmoêale vr,x,ä ‘~yliG>r;m. ~yviÛn“a]-~yIn:)v.
 rPoðx.l; laeÞr‘f.yI ynEïB.mi hl‘y>L:±h; hN“hEô WaB‘ä ~yvin“a]û hNEåhi rmo=ale AxßyrIy> %l,m,îl. rm;êa‘YEåw:  `hM‘v‘(-WbK.v.YIw: bx‘Þr‘

 yKi² %teêybel. WaB‘ä-rv,a] ‘%yIl;’ae ~yaiÛB‘h; ~yvi’n“a]h‘ yaiyciAhû rmo=ale bx‘Þr‘-la, AxêyrIy> %l,m,ä ‘xl;v.YIw:  `#r,a‘(h‘-ta,
 ~yviên“a]h‘¥ ‘yl;ae WaB‘Û !Keª Ÿrm,aToåw: An=P.c.Tiw:) ~yviÞn“a]h‘ ynEïv.-ta, hV‘²aih‘¥ xQ:ôTiw:  `WaB‘( #r,a‘Þh‘-lK‘-ta, rPoðx.l;
 ~yvi_n“a]h‘¥ Wkßl.h‘ hn“a“ï yTi[.d;êy“ al{å Wac‘êy“ ~yviän“a]h‘w> ‘%v,xo’B; rAG©s.li r[;V;øh; yhi’y>w:  `hM‘he( !yIa:ïme yTi[.d;Þy“ al{ïw>
 `gG“)h;-l[; Hl‘Þ tAkïru[]h‘ #[eêh‘ yTeäv.piB. ‘~nEm.j.Tiw:) hg“G“+h; ~t;l‘ä[/h, ayhiÞw>  `~Wg*yFit; yKiî ~h,Þyrex]a; rhE±m; Wpïd>rI

 ~ypiÞd>roh‘ Waïc.y“ rv<±a]K; yre§x]a; Wrg“ës‘ r[;V;äh;w> tAr+B.[.M;h;( l[;Þ !Deêr.Y:h; %r,D,ä ‘~h,yrex]a;¥ WpÜd>r‘ ~yviªn“a]h‘w>
 !t:ôn“-yKi( yTi[.d;§y“ ~yviên“a]h‘ä-la, ‘rm,aTo’w:  `gG“)h;-l[; ~h,Þyle[] ht‘îl.[‚ ayhi²w> !Wb+K‘v.yI ~r,j,ä hM‘heÞw>  `~h,(yrex]a;

 taeû Wn[.m;ªv‘ yKiä  `~k,(ynEP.mi #r,a‘Þh‘ ybeîv.yO-lK‘ Wgmo±n“ ykiîw> Wnyleê[‚ ‘~k,t.m;yae( hl‘Ûp.n“-yki(w> #r,a‘_h‘-ta, ~k,Þl‘ hw“±hy>
 rv,’a] yrIømoa/h‘ yke’l.m; ûynEv.li ~t,‡yfi[] rv<åa]w: ~yIr“+c.Mimi ~k,Þt.aceB. ~k,êynEP.mi ‘@Ws-~y: ymeÛ-ta, hw“÷hy> vybi’Ah-rv,a]

 vyaiÞB. x;Wr± dA[ï hm‘q‘’-al{w> Wnbeêb‘l. sM;äYIw: ‘[m;v.NIw:  `~t‘(Aa ~T,Þm.r;x/h, rv<ïa] gA[êl.W !xoæysil. ‘!Der.Y:h; rb,[eÛB.
 ‘yli an“ï-W[b.V‘(hi hT‘ª[;w>  `tx;T‘(mi #r,a‘Þh‘-l[;w> l[;M;êmi ~yIm:åV‘B; ‘~yhil{a/ aWhÜ ~k,êyhel{)a/ hw“åhy> yKi… ~k,_ynEP.mi

 ~t,úyIx]h;w>  `tm,(a/ tAaï yliÞ ~T,ît;n>W ds,x,ê ‘ybia‘ tyBeÛ-~[i ~T,øa;-~G: ~t,’yfi[]w: ds,x‘_ ~k,ÞM‘[i ytiyfiî[‚-yKi hw“ëhyB;(
 `tw<M“)mi WnyteÞvop.n:-ta, ~T,îl.C;hiw> ~h,_l‘ rv<åa]-lK‘ taeÞw> Îyt;êAyx.a;Ð ¿yt;Axa;À-ta,w> ‘yx;a;-ta,w> yMiªai-ta,w> ybiäa‘-ta,

 ‘Wnl‘’ hw“ïhy>-tteB. hy“©h‘w> hz<+ WnreÞb‘D>-ta, WdyGIët; al{å ~ai… tWmêl‘ ‘~k,yTex.t; WnveÛp.n: ~yviªn“a]h‘ Hl‘ä Wrm.aYOõw:
 hm‘ÞAxb;(W hm‘êAxh;( ryqIåB. ‘Ht‘ybe yKiÛ !AL+x;h;¥ d[;äB. lb,x,ÞB; ~deîrIATw:  `tm,(a/w< ds,x,î %M“ß[i Wnyfiî[‚w> #r,a‘êh‘-ta,
 bAvå d[;… ~ymiªy“ tv,l{åv. hM‘v‘ø ~t,’Bex.n:w> ~ypi_d>roh‘ ~k,Þb‘ W[ïG>p.yI-!P<) WkLeê hr‘h‘äh‘ ‘~h,l‘ rm,aToÜw:  `tb,v‘(Ay ayhiî
 `WnT‘([.B;v.hi rv<ïa] hZ<ßh; %tEï[‚buV.mi Wnx.n:ëa] ~YIåqin> ~yvi_n“a]h‘ h‘yl,Þae Wrïm.aYOw:  `~k,(K.r>d;l. Wkïl.Te rx:ßa;w> ~ypiêd>ro)h‘

 %ybi’a‘-ta,w> Abê WnTeäd>r;Ah rv<åa] ‘!ALx;B;( yrIªv.q.Ti hZ<÷h; ynI“V‘h; ûjWx tw:³q.Ti-ta, #r,a‘_B‘ ~yaiÞb‘ Wnx.n:ïa] hNE±hi
 Ÿ%tEôybe yte’l.D;mi ûaceyE-rv,a] lKoå hy“³h‘w>  `ht‘y>B“)h; %yIl:ßae ypiîs.a;T; %ybiêa‘ tyBeä-lK‘ ‘taew> %yIx;ªa;-ta,w> %Meøai-ta,w>

 `AB*-hy<h.Ti( dy“ß-~ai Wnveêarob. AmåD‘ tyIB;êB; ‘%T‘ai hy<Üh.yI) rv,’a] lkow>û ~YI+qin> Wnx.n:åa]w: Avàarob. AmïD‘ hc‘Wx±h;
 aWhê-!K, ~k,äyreb.dIK. ‘rm,aTo’w:  `WnT‘([.B;v.hi rv<ïa] %tEß[‚buV.mi ~YIëqin> WnyyIåh‘w> hz<+ Wnreäb‘D>-ta, ydIyGIßT;-~aiw>

 Wbv‘Þ-d[; ~ymiêy“ tv,l{åv. ‘~v‘ Wbv.YEÜw: hr‘h‘êh‘ WaboåY“w: ‘Wkl.YEw:  `!AL)x;B; ynIßV‘h; tw:ïq.Ti-ta, rvo°q.Tiw: Wkle_YEw: ~xeÞL.v;T.w:)
 WaboêY“w: ‘Wrb.[;Y:w: rh‘êh‘me( Wdår>YEw: ‘~yvin“a]h‘( ynEÜv. WbvuøY“w:  `Wac‘(m‘ al{ïw> %r,D,Þh;-lk‘B. ~ypi²d>roh‘ Wvôq.b;y>w: ~ypi_d>roh‘

 WndeÞy“B. hw“±hy> !t:ôn“-yKi( [;vuêAhy>-la, ‘Wrm.aYOw:  `~t‘(Aa tAaßc.Moh;-lK‘ taeî Alê-WrP.s;’y>w: !Wn=-!Bi [;vuÞAhy>-la,
 ‘Wabo’Y“w: ~yJiªVih;me( W[ås.YIw: rq,BoøB; [;vu’Ahy> û~Kev.Y:w:   s `WnynE)P‘mi #r,a‘Þh‘ ybeîv.yO-lK‘ Wgmo±n“-~g:w> #r,a‘_h‘-lK‘-ta,

jo
zu

e
sv

a
tá

 s
lo

va
 v

 k
n

iz
e

 j
o

zu
e

jiří Beneš

jo
z

u
e

ji
ří

 B
en

eš

Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue, který 

•	 		je	koncipován	jako	studijní	pomůcka	k pozornému	čtení	Bible	tak,	aby	
text	byl	dostupný	běžnému	čtenáři	vybavenému	základní	znalostí	z četby	
Starého	zákona,	

•	 		se	soustředí	na	detaily	textu	a zohledňuje	klíčové	postavení,	které	v knize	
mají	Hospodinovy	výroky,

•	 		obsahuje	analýzu	těchto	výroků,	sleduje	způsob	práce	autora	textu	
s Hospodinovými	výroky	a vliv	výroků	na	slova	jednajících	postav,	na	
jednání	druhé	generace	Izraelců	obsazujících	zaslíbenou	zemi	i na	události	
v Kenaánu,

•	 		je	založen	na	tom,	že	kniha	Jozue	je	bohoslužebný	text	s ambicí	formovat	
duchovní	život	posluchačů	(Judejců	v exilu)	důvěřujících	tomu,	co	Hospodin	
ve	svých	výrocích	říká,

•	 		zohledňuje	důraz	na	potenciál	svědectví	o Božích	činech	v ústní	tradici	
(v kolektivní	paměti)	izraelské	komunity.

•	 •	 •	 •	 •

Doc. jiří Beneš, Th.D., je	vedoucím	katedry	biblistiky	
a  judaistiky	na	Husitské	 teologické	 fakultě.	Přednáší	
a publikuje	v řadě	periodik	u nás	i v zahraničí.	Dosud	bylo	
vydáno	osm	jeho	monografických	knih,	z nichž	jednu	napsal	
se	svým	učitelem	prof. Janem	Hellerem.	Vyšly	také	dvě	
knihy	rozhlasových	rozhovorů,	které	vedl	s Petrem	Vaďurou	
na	vlnách	Českého	rozhlasu.	Jeho	výklady	starozákonních	
textů	napomáhají	k pečlivému	čtení	a promýšlení	jejich	
zvěsti.	Dávné	biblické	příběhy	tak	získávají	neobyčejnou	
hloubku	a stávají	se	čtenářům	blízké,	ne-li	přímo	aktuální.

BIBle	Pro	DnešeK
Edici biblických komentářů „Bible pro dnešek“ 

vydává nakladatelství Advent-Orion pro Adventistický teologický institut
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