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Žalmy 4:1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.
2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou,
vyslyš mou modlitbu!
3 "Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.
4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
5 Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.
6 Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu."
7 Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
8 Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
9 Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

Povzbuzení k víře...
Začali jsme nový školní rok, nevíme, co vše nás čeká, ale Bůh nám chce připomenout, že půjde s námi.
Určitě budeme muset vybojovat mnoho zápasů (nejvíce těch sami se sebou), možná přijde nemoc, bolest,
utrpení, ztráta, ale zcela určitě prožijeme nové zkušenosti, novou milost, požehnání, vítězství, zázraky...
Žalmista říká: "Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy." Žalm 4,4
Bible je plná zázraků, které Bůh udělal pro svůj lid.
Je také můj život plný zázraků, které udělal Bůh?
Když se podívám zpátky na můj život, vidím nespočet Božích zázraků.
Hospodin mi daroval manželku, s kterou za tři týdny oslavíme 35. výročí společného života. Nebylo to
vždy snadné. A kdyby nebylo jeho pomoci, jeho zázraků, nevím, jak by náš vztah dopadl. Ale on nám
pomáhal, vysvobozoval nás, zasahoval do našeho života, chránil náš vztah. Copak to není zázrak, že jsme
spolu a že je nám spolu dobře?
Rok a půl po svatbě nám Bůh daroval syna - to byl zázrak, a následující zázrak přišel za čtyři roky a třetí za
dalších pět let. Máme tři krásné a zdravé syny, a teď dokonce i tři nádherné dcery (snachy)... Tolik jsme se
modlili, aby naši synové dostali dobré manželky, aby je pro ně Hospodin připravil, a tento zázrak se stal.
Každého z nich Bůh chránil. Vzpomínám, jak to bylo hrozné, když našeho syna srazilo auto a my jste stáli v
nemocnici nad jeho lůžkem a nepoznali jsme ho... Ale Hospodin udělal div, uzdravil ho, je v pořádku,
zachoval mu život. O některých situacích mohu vyprávět, o jiných ani nevím. Bůh je věrný, "pro svého
věrného koná divy".
Několikrát v životě jsme zakusili zázrak uzdravení. Vyslyšel modlitby, dotkl se nemocného těla a uzdravil.
Několikrát jsem mohl přijít o život, ale Hospodin udělal div a zachránil mě.
Vzpomínám na situace, kdy mi lidé říkali: nechoď tam, pusť to z hlavy, je to zbytečné, dveře kterými chceš
projít jsou zavřené, a skutečně to tak vypadalo. Ale když jsem přišel, připadalo mi to, jako by tam před
chvílí někdo byl a připravil mi půdu - to, co se zdálo neprůchodné bylo během chvíle vyřízeno. A já si
uvědomil, Bůh tam byl přede mnou a udělal div, změnil postoj lidí, kteří rozhodovali, a já jsem dostal
zelenou. Zázrak nad kterým pochybovači kroutili hlavou...
Pomohl nám v ekonomických věcech, pomohl nám ve vztahových záležitostech. Je to div, že máme kde
bydlet, až půjdeme do důchodu.
Udělal div a uzdravil zranění, které nám způsobili lidé.
Udělal ale také veliký div, když mi odpustil moje hříchy, všechna má selhání, provinění, chyby, kterých
jsem se dopustil. Je to veliký zázrak, nepochopitelný div, když místo výčitek svědomí mohu mít v srdci Boží
pokoj. A to jen díky tomu, že Boží odpuštění je dokonalé.
Viděl jsem zázraky v životech lidí, které mi Bůh postavil do cesty. Uzdravená manželství, smíření mezi
rodiči a dětmi, vysvobození ze závislosti na drogách, na alkoholu, na kouření...
Viděl jsem proměněné životy, změněné charaktery. Viděl jsem proměněné lidské tváře. Z vyčerpaných,
životem unavených tváří bez naděje a bez jiskry života se staly během okamžiku tváře naplněné pokojem,
radostí a nadějí. Změna, které nedokáže udělat žádný plastický chirurg... div, který dokáže udělat jen Bůh.
Ano, to co říká David: "Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy." je pravda.
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Bratři a sestry, přátelé - VĚZTE!
Je třeba to vědět, vracet se k tomu, připomínat si to - Hospodin pro svého věrného koná divy.
Snadno zapomínáme. A pak se vkrádá do našeho života strach, úzkost, pasivita, skepse, beznaděj...
Bůh, v kterého věříme, se stává malý a bezmocný. Věříme, že je s námi v našich těžkostech, bolestech,
souženích. Víme, že nás potěší, obejme, otře naše slzy...
ale vytratilo se nám vědomí, že je VÍTĚZ, BOJOVNÍK, NEPORAZITELNÝ HRDINA.
Hospodin pro svého věrného koná divy - tuto skutečnost si musíme stále znovu a znovu připomínat.
Je dobré mít sešit, nebo soubor v počítači, kde si Hospodinovy divy, které jsme ve svém životě zakusili,
zapisujeme. A pak se k nim vracet, připomínat si je, aby nám nevymizely z paměti.
Tak jako si Izrael připomínal, jakým způsobe ho Hospodin zachránil, vedl a vysvobozoval.
Tím roste nejen naše víra, ale také vděčnost a láska k Hospodinu.

Nenosím dříví do lesa?
Když se na Vás dívám, vybaví se mi v mysli Vaše příběhy. A život každého z Vás je zázrakem. To, že jste
tady, je div! Tak jako mám já zkušenosti s tím, že Hospodin pro mne udělal divy, stejně je i Váš život plný
Božích zázraků. Určitě byste mohly o tom vyprávět!
Ale - někdy ráno, když se probudím a podívám do zrcadla, vidím tvář ustaraného člověka. Nevidím tvář
muže, který ví, že Hospodin pro svého věrného koná divy.
Když se v noci převaluji na posteli a trápí mne starosti (o mě, o rodinu, o sbor, o svět ve kterém žijeme),
často si ani nevzpomenu, že Hospodin pro svého věrného koná divy.
Když se z kazatelny dívám na Vás - omlouvám se - ale ne vždycky Vaše tváře svědčí o tom, že jste
přesvědčeni, že Hospodin pro svého věrného - to znamená pro Vás - koná divy.
A proto to slovo VĚZTE! Pamatujte, připomínejte si, nezapomeňte, ať je to Vaše pevné přesvědčení Hospodin pro svého věrného koná divy.

Když jsem přemýšlel nad tímto kázáním, pročítal jsem si některá místa ze SZ, jaké divy konal Hospodin pro
Izrael. Ohromně to povzbudilo mou víru.
Jozue 10,
pět králů oblehlo město Gibeón, s kterým Jozue uzavřel smlouvu. Jde jim na pomoc.
Hospodin nepřátelskou armádu "uvedl ve zmatek" - zpanikařili a ve strachu začali před Izraelem utíkat, Ti
je pronásledují... to je sám o sobě div, ale pak čteme:
11 Když před Izraelem utíkali a byli na bétchorónské stráni, vrhal na ně Hospodin z nebe balvany až do
Azeky; tak umírali. Těch, kteří zemřeli po kamenném krupobití, bylo více než těch, které Izraelci pobili
mečem.
Chápete to? Hospodin bojoval za Izrael. Zemětřesení, lavina kamenů, která zasypala vojáky?
Ještě silnější moment je, když v době soudců Debora a Barák bojují proti mocné armádě kanaánského
krále, kterou vedl obávaný vojevůdce Sísera, Bible říká:
Soudců 5:20 Z nebes bojovaly hvězdy, bojovaly ze svých drah se Síserou.
... roj meteorů? - to mě jedině napadlo. Oni to ale neřeší, nepokouší se to vysvětlit, prostě Hospodin pro
svého věrného koná divy.

Sancheríb, asyrský král vytáhl a oblehl Jeruzalém. Chizkijáš se modlí k Hospodinu, Nemá armádu, která by
mohla vzdorovat nepřátelům.
2. Královská 19,35-36 Stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře sto
osmdesát pět tisíc. Za časného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá těla. Sancheríb, král asyrský,
odtáhl pryč
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Je mnoho míst, kde Hospodin udělal zázrak a vysvobodil svůj lid od nepřátel. Jen vzpomeňte na vyjití z
Egypta, Rudé moře, nebo nedobytné hradby Jericha, které padly.
Ale zaujal mne ještě jeden moment, o kterém se Bible zmiňuje dokonce 3x (proto myslím je důležitý),
dvakrát jako zaslíbení a jednou jako informace o tom, co se stalo, i když samotný příběh a jeho děj
zaznamenán není. (překlad Bible 21)
Exodus 23:27-28 Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé
nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce,
Kananejce i Chetejce.
Deut. 7:20-21 Hospodin, tvůj Bůh, na ně pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z těch, kdo se před
tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh!
Jozue 24:12 Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to
vaším mečem ani lukem.
Prostě Hospodin poslal sršně - co vše se dělo nevíme, protože u toho nikdo nebyl. A Hospodin to
připomíná, vítězství nebylo vašim mečem a lukem...

Je mnoho divů, které Hospodin dělá i pro nás - a my to ani nevíme. Prostě přijdeme k hotovému. Co je
důležité: uvědomit si, tady zasáhla Boží ruka. Byl to Hospodinův div, zázrak! Zůstat pokorným (vítězství
nebylo získáno mým mečem a lukem) a Bohu děkovat!

Žalmy 4:1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.
2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou,
vyslyš mou modlitbu!
3 "Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.
4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
5 Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.
6 Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu."
7 Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
8 Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
9 Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
Vězte...
Hospodin...
pro svého věrného koná divy - kdo je to ten "jeho věrný"?
v hebrejském znění je použito slovo "chásíd" a tento výraz nemá v češtině ekvivalent.
Dá se to přeložit jako věrný, svatý, milý, solidární, oddaný, milosrdný...
(Od stejného kořene je odvozeno slovo "chesed" které se nejčastěji překládá: milosrdenství.)
Bible tím naznačuje, že "chásíd" - věrný je ten, kdo má blízký vztah s Hospodinem. Je s ním solidární, je
mu oddaný, ať už je to v radosti, či v utrpení, v dobách dobrých či v pronásledování, když se daří i když je
bída.
Rabíni učí, že chásíd je ten, kdo hlásá „co je mé, je tvé a co je tvé, je mé“. Co je mé - můj život - je Tvůj;
co je Tvé - Tvá vůle - je mou. Tedy naprosté ztotožnění se s vůlí Boží.
Nebouří se, nereptá, ale důvěřuje tomu, komu je oddán, tedy Hospodinu. Je s ním jedno - tak jako byl
jedno Pán Ježíš se svým Otcem, a jak máme být jedno s Otcem i my. (Jan 17)
Věrný je ten, který se stejně jako Ježíš modlí:
Matouš 26:42 "Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle."
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Věrný je ten, kdo vyslovuje a myslí vážně slova modlitby Páně:
Lukáš 11:2 Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé
jméno. Přijď tvé království. Staň se vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
a můžeme dodat, jak zpíváme v písni: buď vůle tvá v životě mém, Ježíši!
Pro toho kdo souzní s Bohem, kdo je mu oddán, kdo je v tom nejlepším slova smyslu solidární, koná
Hospodin divy.

koná divy (zázraky)
jaké divy? Znamená to, že je vždy věrný zachráněn, že se mu vyhne nebezpečí, že neonemocní, že vždy
zvítězí nad nepřáteli, že vždy prosperuje? To by bylo příliš zjednodušené. Každého, i Božího věrného se
dotknou těžké a nepříjemné věci. A Hospodinovy divy jsou někdy jiné, než bychom si přáli. Ale přesto
platí, že Hospodin divy dělá. Jak tomu rozumět?
Tato věta: Hospodin pro svého věrného koná divy, se dá přeložit také takto: vězte, že Hospodin si svého
věrného oddělil (povolal)

Boží divy (které koná pro svého věrného) můžeme rozdělit do několika skupin. Rád bych o třech z nich
hovořil.
divy, kterými Bůh zasahuje do našeho denního života
sem patří ochrana života, uzdravení, pomoc v materiální rovině, v zaměstnání, ve vztazích, na
cestách, při výchově dětí, v zachování manželství,
ale i v církvi - například potřebujeme Hospodinovy divy abychom přestavili naší modlitebnu...
(stejně velké divy jako byli sršni, nebo hvězdy které bojovaly ze svých drah proti Síserovi, či
kameny padající z nebe...)
A Hospodin tyto divy dělá! Někdy nad naše chápání. Někdy nám dává věci, které ani
nepotřebujeme, takové, za které se ani neodvažujeme modlit, protože víme, že to není tak
důležité. Hospodin je velkorysý, a obdarovat nás, udělat div mu přináší radost.
Tyto divy si uvědomujeme, silně se nás dotýkají, svědčíme o nich, povzbuzujeme se jimi, protože
nám připomínají, že Bůh je živí, miluje nás a stará se o nás.
Také Bible nás vybízí, abychom důvěřovali Hospodinu, že se o nás postará.
Na tom není nic neduchovního. Je to správné a dobré tyto divy očekávat, vidět je, užívat si jich a
děkovat za ně.

div spasení
tento div si každou neděli připomínáme. A přesto ho mnohdy jako div nevnímáme. Stal se nám tak
samozřejmým...
To, že jsme přijali Krista, že jsou nám pro Jeho oběť odpuštěny hříchy, není samozřejmost. Víra je
dar, je to zázrak. Pokání je dar, zázrak. Rozhodnutí pro Krista, přijetí Boží milosti - to vše je úžasný
div.
Kolik je kolem nás lidí, kteří nemají odpuštěné hříchy, kteří nepoznali Boží lásku, neprožívají
hluboký pokoj, který dává Pán Ježíš, neví co je to rozjasněná Boží tvář (jak si vyprošujeme v
Áronovském požehnání).
Když se podívám na svůj život - čím jsem si zasloužil, že jsem mohl uvěřit? Ničím. Zasloužil jsem si
jen trest. Ale Bůh mne tak miloval, že poslal svého Syna a Pán Ježíš se za mne obětoval.
Tady nejde jen o tu fyzickou bolest, kterou prožil když ho bičovali, když mu narvali na hlavu
trnovou korunu, když ho přibili na kříž...
On na sebe vzal moje hříchy. A já vím, jak hříchy dovedou bolet, trápit, ubít, vysát veškerou sílu.
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Žalmy 32:3 Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal.
4 Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru.
5 Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se
Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.
To vše prožíval Ježíš, když visel na kříži. Nesl hřích světa, můj, tvůj... aby nás smířil s Bohem. Aby
mohl být náš hřích odpuštěn. Protože zaplatit někdo musel!
A to je zázrak. To je veliký div. To je něco, co přesahuje naše chápání.
Proč o tom tak málo přemýšlím? Proč si to tak málo uvědomuji? Proč za to tak málo děkuji?
Zázrak spasení!
A stačí víra! Jak jednoduché a přitom jak těžké, protože to znamená pokořit se, přiznat svou
neschopnost s hříchem něco udělat.
Skutky apoštolské 16:31 Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou
v tvém domě."
Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Stačí víra - zázrak spasení může prožít malé dítě, stejně jako starý člověk, kterému již neslouží
paměť, obyčejný jednoduchý muž stejně jako universitní profesor...
Víra v Ježíše otevře dveře zázraku spasení!
Prožil jsi tento zázrak, týká se Tebe?
Bůh si tě oddělil pro sebe, a to je ten úžasný zázrak Boží lásky.

div věčnosti
vzkříšení, nové tělo, nebe, nový Jeruzalém, nebeská svatba, věčnost s Bohem...
Současná západní kultura je zaměřena na dnešek. Vydělat peníze, zabezpečit se, cestovat, užívat
si, případně pomoci někomu kdo trpí...
Jsou tam pozitivní i negativní aspekty.
Je to v pořádku, život je dar a máme si ho užívat.
Kazatel 11:9 Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami
svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.
Ale nesmíme zapomenout, že život jednou skončí. Zemřeme, a přejdeme do nové dimenze, ta se
jmenuje věčnost.
Kde ji budu prožívat? S Bohem v nebi, nebo bez něj v pekle?
Máme falešné představy o nebi i o pekle. Utvářené pohádkami, horory, nebo vtipy.
Ale nebe a peklo je reálné. Peklo je místo kde není Bůh. Bůh je láska, Bůh je světlo, Bůh je nositel
smíření a pokoje - peklo je místo, kde toto není.
Nebe je domovem Božím. A také domovem mým.
Jan 14:2-6 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to.
Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu
vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte."
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" Ježíš mu odpověděl:
"Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Bůh nás vzkřísí k věčnému životu, který jeho věrný bude prožívat s ním v jeho království. Zázrak
věčnosti.
Zázrak, který pro své věrné koná Bůh...
2 Petrův 3:13 Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
Zjevení Janovo 21:1-7 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly
a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný
jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží
uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a
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setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo,
pominulo." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou
věrná a pravá." A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám
napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude
synem.

Žalm 4,4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy - vězte, že Hospodin si svého věrného oddělil
Hospodin si své věrné, oddané, své svaté oddělil pro sebe. Cílem je, aby prožili dnešek, ale i zítřek s
Bohem.
Tento život - a zde pro nás koná své divy (ty každodenní i div spásy)
ale chce především, abychom s ním prožili věčnost. Největší div, jaký pro své věrné Bůh udělal je ten, že já
hříšník, jsem ospravedlněn, a mám v nebi své místo, svůj domov.
Tady žiji jako poutník, jako cizinec, (a mnoho věcí mne zde trápí), ale domov, svou vlast mám v nebi.

Jde o to, dojít do cíle.
Díky Bohu za všechny divy, které nás provází každodenním životem...
ale i kdyby vše nevycházelo tak, jak má, spasení a věčný život - ty největší Boží divy, mi nikdo a nic
nevezeme.
A proto:
Abakuk 3:17 I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala
pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl,
18 já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.
19 Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi
dává šlapat.

Izajáš 43:2 -3 Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm,
nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel
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Biblické texty:
Žalmy 4:1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.
2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou,
vyslyš mou modlitbu!
3 "Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.
4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
5 Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.
6 Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu."
7 Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
8 Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
9 Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
Žalmy 107:8 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná...
stejně verš 15,21,31
Jozue 10:42 Tak se zmocnil Jozue jedním rázem všech těchto králů a jejich zemí, neboť Hospodin, Bůh
Izraele, bojoval za Izraele.
43 Pak se Jozue spolu s celým Izraelem navrátil do Gilgálu do tábora.

Jozue 10:5 Pět emorejských králů se tedy vydalo společně na pochod, králové jeruzalémský, chebrónský,
jarmútský, lakíšský a eglónský, každý se svými šiky. Oblehli Gibeón a zahájili proti němu boj.
6 Gibeónští muži poslali k Jozuovi do tábora v Gilgálu s prosbou: "Nenechávej své otroky bez pomoci!
Pospěš rychle k nám a zachraň nás. Pomoz nám, neboť se proti nám srotili všichni emorejští králové, kteří
sídlí v pohoří."
7 I vytáhl Jozue z Gilgálu a s ním všechen bojeschopný lid, samí udatní bohatýři.
8 I řekl Hospodin Jozuovi: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Žádný z nich před tebou
neobstojí."
9 Jozue táhl z Gilgálu po celou noc a náhle je přepadl.
10 A Hospodin je před Izraelem uvedl ve zmatek. Připravil jim u Gibeónu zdrcující porážku. Pronásledoval
je směrem k bétchorónskému svahu a pobíjel je až do Azeky a Makedy.
11 Když před Izraelem utíkali a byli na bétchorónské stráni, vrhal na ně Hospodin z nebe balvany až do
Azeky; tak umírali. Těch, kteří zemřeli po kamenném krupobití, bylo více než těch, které Izraelci pobili
mečem.
12 Tehdy mluvil Jozue k Hospodinu, v den, kdy Hospodin vydal Izraelcům Emorejce. Volal před očima
Izraele: "Zmlkni, slunce, v Gibeónu, měsíci, v dolině Ajalónu."
13 A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak
známo, v Knize Přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den.
14 Nikdy předtím ani potom nebylo dne, jako byl onen, aby Hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť
Hospodin bojoval za Izraele.

Soudců 5:20 Z nebes bojovaly hvězdy, bojovaly ze svých drah se Síserou.

Exodus 14:13 Mojžíš řekl lidu: "Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte
Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte.
14 Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet."

2 Královská 19:32 Proto praví Hospodin o králi asyrském toto: "Nevejde do tohoto města. Ani šíp tam
nevstřelí, se štíty proti němu nenastoupí, násep proti němu nenavrší.
33 Cestou, kterou přišel, se zase vrátí, do tohoto města nevejde, je výrok Hospodinův.
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34 Budu štítem tomuto městu, zachráním je kvůli sobě a kvůli Davidovi, svému služebníku."
35 Stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře sto osmdesát pět tisíc. Za
časného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá těla.
36 Sancheríb, král asyrský, odtáhl pryč a vrátil se do Ninive a usadil se tam.

Jeremjáš 37:5 Faraónovo vojsko vytáhlo z Egypta. Když Kaldejci, kteří obléhali Jeruzalém, uslyšeli o nich
zprávu, odtáhli od Jeruzaléma.

2 Královská 3:16 Řekl: "Toto praví Hospodin: Udělej v tomto úvalu prohlubeň vedle prohlubně.
17 Neboť toto praví Hospodin: Nepocítíte vítr a neuvidíte déšť, a přesto se tento úval naplní vodou a
budete pít vy i vaše stáda a váš dobytek.
18 Ale to vše je v Hospodinových očích málo. Vydá vám Moábce do rukou.
19 Vybijete každé opevněné město, všechna nejlepší města, vykácíte všechno dobré stromoví a zasypete
všechny vodní prameny a každý dobrý díl půdy znehodnotíte kamením."
20 I stalo se za jitra, když se přináší obětní dar, hle, směrem od Edómu začaly přicházet vody a země se
naplnila vodou.
21 Všichni Moábci uslyšeli, že králové proti nim vytáhli do boje. Dali svolat všechny, kdo byli schopní
opásat se zbrojí, i starší, a zaujali postavení na pomezí.
22 Za časného jitra, když slunce vycházelo nad vodami, spatřili Moábci naproti vody rudé jako krev.
23 Řekli: "To je krev. Ti králové se pobili, ubili se navzájem. A teď za kořistí, Moábci!"
24 Když se přihnali k izraelskému táboru, Izraelci vyskočili a bili Moábce. Ti se před nimi dali na útěk a
Izraelci se hnali za nimi a pobíjeli je,
25 bořili města, každý díl dobré půdy zaházeli úplně kamením, každý vodní pramen zasypali a každý dobrý
strom pokáceli, takže zůstaly jen kamenné zdi kírcharešetské, ale i ty obklíčili prakovníci a udeřili na ně.
26 Když moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, vzal s sebou sedm set mužů s tasenými meči, aby se
probil ke králi edómskému, ale nedokázali to.
27 Jal však jeho prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval ho v zápalnou oběť na
městských hradbách. I postihlo Izraele veliké rozlícení, takže od něho odtáhli a vrátili se do své země.

Sršni...
Exodus 23:27 Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé
nepřátele obrátím před tebou na útěk.
28 Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce.
Deuteronomium 7:20 Hospodin, tvůj Bůh, na ně pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z těch, kdo se
před tebou skryli.
21 Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh!
Jozue 24:12 Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším
mečem ani lukem.
Bible 21

