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2Pa 20,1 Potom se stalo, že vytáhli Moábci a Amónovci a s nimi někteří z amónských spojenců do války proti 
Jóšafatovi. 
2 Tu přišli a oznámili Jóšafatovi: "Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem, od Aramejců. Hle, 
jsou v Chasesón-támaru, to jest v Én-gedí." 
3 Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst. 
4 Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat 
Hospodina. 
5 Jóšafat stanul ve shromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinově domě před novým nádvořím 
6 a řekl: "Hospodine, Bože našich otců, cožpak nejsi ty Bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími 
pronárodů? Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nemůže zpěčovat. 
7 Což jsi to nebyl ty, náš Bože, jenž jsi vyhnal obyvatele této země před Izraelem, svým lidem? Dal jsi ji 
navěky potomkům Abrahama, svého přítele. 
8 Usídlili se v ní a vybudovali ti v ní svatyni tvému jménu. Řekli: 
9 »Jestliže na nás přijde něco zlého, meč soudu, mor či hlad, postavíme se před tento dům a před tebe, 
protože v tomto domě dlí tvé jméno, a ve svém soužení budeme k tobě volat, a ty nás vyslyšíš a zachráníš.« 
10 Nyní pohleď na Amónovce a Moábce i na horu Seír, kudy jsi Izraeli nedovolil projít, když přicházel z 
egyptské země; uhnul od nich a nevyhladil je. 
11 Hle, jak nám odplácejí. Přitáhli nás vyhnat z tvého vlastnictví, které jsi nám určil. 
12 Bože náš, což je nebudeš soudit? Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. 
Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě." 
13 Všichni Judejci stáli před Hospodinem i se svými dětmi, ženami a syny. 
14 Tu sestoupil uprostřed shromáždění duch Hospodinův na Jachzíela, syna Zekarjáše, syna Benajáše, syna 
Jeíela, syna Matanjášova, lévijce ze synů Asafových, 
15 a ten pravil: "Pozorně naslouchejte, všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, i ty, králi Jóšafate. Toto vám 
praví Hospodin: »Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství.« Boj není váš, ale Boží. 
16 Zítra proti nim sestupte, až budou vystupovat do Svahu květů. Potkáte je na konci úvalu směrem k poušti 
Jerúelu. 
17 Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás 
Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti nim vytáhněte! Hospodin bude s vámi." 
18 Nato Jóšafat padl na kolena tváří k zemi a všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem 

a klaněli se mu. 

19 Potom povstali lévijci z Kehatovců a Kórachovců, aby chválili Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice 
mocným. 
20 Za časného jitra vytáhli na tekójskou poušť. Když vycházeli, Jóšafat se postavil a řekl: "Slyšte mě, Judejci i 
obyvatelé Jeruzaléma! Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní; věřte jeho prorokům a bude 
vás provázet zdar." 
21 Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před 
ozbrojenci a provolávali: "Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné." 
22 V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům i proti hoře 
Seíru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce, a byli poraženi. 
23 Amónovci a Moábci se totiž postavili proti obyvatelům hory Seíru, aby je vyhladili jako klaté. Když pak 
skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli jedni druhým do zkázy. 
24 Když vstoupili Judejci na výšinu s výhledem na poušť, a obrátili se směrem k tomu shluku, spatřili jen 
mrtvá těla ležící na zemi; nikdo nevyvázl. 
25 Pak přišel Jóšafat a jeho lid posbírat kořist. Našli tam u mrtvých těl množství majetku a vzácné výzbroje; 
získali pro sebe tolik, že to nemohli unést. Kořist sbírali tři dny, tak byla hojná. 
26 Čtvrtého dne se shromáždili v dolině Beraka (to je Dobrořečení), protože tam dobrořečili Hospodinu. 
Proto se to místo nazývá Dolina dobrořečení až dodnes. 
27 Potom se všichni judští i jeruzalémští s Jóšafatem v čele vraceli s radostí do Jeruzaléma, protože je 
Hospodin naplnil radostí z vítězství nad nepřáteli. 
28 Přišli s harfami, citarami a trubkami do Jeruzaléma, do Hospodinova domu. 
29 Strach před Bohem dolehl na království všech zemí, když slyšela, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům 
Izraele. 
30 Jóšafatovo království žilo v míru a jeho Bůh mu dopřál klid na všech stranách. 
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2Pa 20,1 Potom se stalo, že vytáhli Moábci a Amónovci a s nimi někteří z amónských spojenců do války proti 
Jóšafatovi. 
2 Tu přišli a oznámili Jóšafatovi: "Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem, od Aramejců. Hle, 
jsou v Chasesón-támaru, to jest v Én-gedí." 
 
Moábci (Moáb, syn starší dcery Lota) 
Amónovci (Amón, syn mladší dcery Lota) 
Aramejce (semitský lid, jeho jméno je odovozváno od pátého syna Semova, Genesis 10,22) 
Obyvatelé hory Seír – to byli ptomci Ezaua 
Dt 2,1-2 Potom jsme se obrátili a táhli dál do pouště cestou k Rákosovému moři, jak Hospodin ke mně 
mluvil. Po mnoho dní jsme obcházeli pohoří Seír. Tu mi Hospodin řekl: 
3 "Už dosti dlouho obcházíte toto pohoří. Obraťte se na sever. 
4-5 Lidu přikaž: Procházíte územím svých bratří Ezauovců, sídlících v Seíru. Budou se vás bát, ale mějte se 
napozoru. Nedrážděte je, neboť z jejich země vám nedám ani šlépěj půdy. Pohoří Seír jsem dal do vlastnictví 
Ezauovi. Za stříbro si od nich budete kupovat pokrm, abyste měli co jíst, za stříbro si od nich budete 
opatřovat vodu, abyste měli co pít. 
7 Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci tvých rukou žehnal; znal tvé putování touto velikou pouští. Už po 
čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou; v ničem jsi nestrádal." 
8 Přešli jsme tedy mimo území svých bratří Ezauovců, sídlících v Seíru, stranou cesty vedoucí pustinou od 
Élatu a Esjón-geberu. Tam jsme se obrátili a pokračovali směrem na Moábskou step. 
 
 
Jóšafat  

Sestavil armádu, ale před ní nechal jít zpěváky. Jejich úkolem bylo chválit Hospodina. 
21 Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před 
ozbrojenci a provolávali: "Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné." 

 
Ne prosit Boha o pomoc, ne naklonit si ho, aby jednal, ale bylo to vyznání důvěry v Boží zaslíbení. 
Proč by měli stát vepředu vojáci, když Hospodin slíbil, že bude bojovat za ně, protože je to Jeho boj. 

Boj není váš, ale Boží (15) 
Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás 
Hospodin zachrání. (17) 

 
Chvála dává prostor Bohu, aby mohl jednat. 
 

Co ale předcházelo tomuto rozhodnutí? 
Shromáždili se v Jeruzalémě, před nádvoří chrámu. 
 
1. Vědomí vlastní slabosti 

Ne, že by nechtěli bojovat, ale dovedli si spočítat, že nemají proti tak silnému, početnému a 
vyzbrojenému vojsku šanci.  
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12 … Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, 
proto vzhlížíme k tobě." 

 

Nemáme sílu a nemáme strategii.  Nevíme co dělat. 
Bojovat, vzdát se, utéct, hledat záchranu u lidí - požádat některého z okolních národů o pomoc? 
Každá z těch variant má své pro a proti. Ani v tom nemají jasno. Proto se ptají se Hospodina. 
Vzhlížíme k Tobě! 
 

2. Vědomí Boží moci 

5-7 Jóšafat stanul ve shromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinově domě před novým 
nádvořím a řekl: "Hospodine, Bože našich otců, cožpak nejsi ty Bůh na nebi, který vládne nade všemi 
královstvími pronárodů? Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nemůže zpěčovat. Což jsi to 
nebyl ty, náš Bože, jenž jsi vyhnal obyvatele této země před Izraelem, svým lidem? Dal jsi ji navěky 
potomkům Abrahama, svého přítele. 

 

My jsme slabí, ale Ty Hospodine, jsi silný. Máš veškerou moc. Mnohokrát jsi jí prokázal.  
Ty nejsi bůžkem, který by vedl jen Judsko a Jeruzalém, ale jsi Skutečný Bůh, který řídí celý svět. Jsi Bůh, 
který vládne nad všemi národy, který řídí všechna království. A máš veškerou moc. Nikdo se nemůže 
proti tobě postavit. 
My sami sice nemáme mnoho zkušeností. Nikdy jsme se do takovéto situace nedostali, ale naši otcové 
to prožili. A ty jsi Bohem stejným dnes jako tenkrát. Ty jsi dal našim otcům tuto zem, vyhnal jsi všechny 
nepřátele.  
Proto se na Tebe obracíme, proto Ti důvěřujeme.  
 

3. Připomenutí Božích slibů 

Dal jsi našim Otcům sliby, a my se jich dovoláváme. 
9 Řekli: »Jestliže na nás přijde něco zlého, meč soudu, mor či hlad, postavíme se před tento dům a 
před tebe, protože v tomto domě dlí tvé jméno, a ve svém soužení budeme k tobě volat, a ty nás 
vyslyšíš a zachráníš.« 

Připomínají Hospodinu jeho sliby – což by asi nemuseli, protože Bůh si své sliby pamatuje a nikdy je 
nezruší. Ale oni tímto způsobem připomínají Boží sliby i sobě. 
A to je velice důležité. Zvlášť v okamžicích beznaděje – připomínat si, co Bůh řekl. Protože tím roste víry.  
Víra je ze slyšení Božího slova, Božích slibů. Každý slib je bodem, o který se můžeme opřít. 
Je to, jako když člověk upadne, a potřebuje vstát. (starší člověk, který nemá sílu vyskočit rovnýma 
nohama). Musí mít o co se opřít. Nejdříve o zem, na které leží, pak třeba o stoličku, pak o židli, stůl…  
Potřebuje předměty, které jsou vždy o něco vyšší, a tak se postupně zvedá na kolena, na jednu 
přikrčenou nohu, na druhou, až se nakonec postaví. 
Každý Boží slib nás nešťastné a slabé pozvedá z prachu země na nohy. Abychom se nakonec mohli 
postavit, pevně stát, a jít kupředu. 
 

4. Půst a modlitby 

Ale ještě před tím, došlo k jedné důležité věci. 
Když se král Jóšafat dozvěděl o nepřátelské armádě a uvědomil si, jak v složité a těžké situaci stojí, co 
bylo první věcí kterou udělal? 

2Pa 20,2 Tu přišli a oznámili Jóšafatovi: "Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem, od 
Aramejců. Hle, jsou v Chasesón-támaru, to jest v Én-gedí." 
3 Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst. 

Nesvolal generály k poradě, nezačal počítat armádu, nezačal horečně vymýšlet způsoby jak Judsko 
zachránit. Jeho první krok vedl před Boží tvář. Modlil se. Ptal se Hospodina. 
Je dobré si povšimnout, jak k Hospodinu přistupuje – s bázní. 
Jóšafat není suverén, není to člověk, který Boha nutí, tlačí, něco si na něm vymáhá. Bože musíš nám 
pomoci! – to z jeho úst neuslyšíte. Ano, je v těžké, lidsky řečeno v bezvýchodné situaci, ale tento muž si 
uvědomuje, že jediné čeho se může dovolávat, je Boží milost. 
Nevede silácké duchovní řeči: Bože, jsme tvůj lid, musíš nás vysvobodit! Máme na to nárok, Ty jsi to 
slíbil…  
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Ne, padá na kolena, prosí o smilování. 
 

Dalším krokem je, že vyhlásil v celém Judsku půst.  
Půst je vždy spojen s modlitbou. Celý národ se tedy postí a modlí. Prosí Hospodina o milost. 
Předpokládám, že to začalo doma. Každá rodina, manželé, rodiny s dětmi, lidé osamělí, stařečci a 
stařenky, děti, mládež – všichni se modlí a postí. Někde se lidé možná sešli k modlitbám společně… 
Ale všichni hlouby v srdce chtějí být blíž Hospodinu. A tak postupně přiházejí do Jeruzaléma, protože 
tam jejich Bůh sídlí. Oni mu chtějí být co nejblíže. A kam jít v Jeruzalémě – no přeci do chrámu. 
A tak vidíme, jak postupně celý národ přichází k chrámu, včetně krále Jóšafata. A zde k nim král 
promluví. Zde jim otvírá své srdce. Zde přiznává svou slabost, ale ukazuje i na Boží moc, připomíná sobě 
i národu Boží sliby a věří, že Hospodin je vysvobodí. 
 

4-5 Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli 
hledat Hospodina. Jóšafat stanul ve shromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinově domě 
před novým nádvořím 

 
Modlitby a půst nejsou prostředkem přinutit Boha k tomu, aby naplnil naše přání. Pravá modlitba 
spojená s postem je vyjádření naší závislosti na Bohu. Je to čin víry. Namísto horečné činnosti se 
zastavím, pokleknu a prosím Boha o milost. Půst mi pomáhá soustředit své myšlenky, své srdce na 
Boha. A zároveň je to vyjádření mého srdce o co mi skutečně jde.  
 

Na takovouto modlitbu spojenou postem Bůh odpoví. 
A tak se stalo i v našem případě. 
 

Hospodin odpověděl. Skrze jednoho ze shromážděných mužů. Byl to lévijec, tedy člověk, který byl určen 
k službě Bohu. Z rodu Asafových – to byli lidé, kteří sloužili Bohu chválou, zpěvem, uctíváním. 
Možná nikdy před tím, a nikdy po tom již neprorokoval. Ale v tuto chvíli si ho Hospodin použil jako svůj 
nástroj, jako své ústa. Jeho proroctví bylo jasné: 

 

14 Tu sestoupil uprostřed shromáždění duch Hospodinův na Jachzíela, syna Zekarjáše, syna Benajáše, 
syna Jeíela, syna Matanjášova, lévijce ze synů Asafových, 
15 a ten pravil: "Pozorně naslouchejte, všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, i ty, králi Jóšafate. Toto 
vám praví Hospodin: »Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. « Boj není váš, ale Boží. 
16 Zítra proti nim sestupte, až budou vystupovat do Svahu květů. Potkáte je na konci úvalu směrem k 
poušti Jerúelu. 
17 Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás 
Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti nim vytáhněte! Hospodin bude s vámi." 

 
Hospodin dává králi i národu slib. Budu bojovat za Vás, vy bojovat nemusíte. 

A aby bylo jasno (my občas potřebujeme víc, než jen slib – dopadne to dobře), konkretizuje Hospodin 
situaci a taktiku. Až budou zítra Vaši nepřátele vystupovat do „Svahu květů“ půjdete jim naproti. „Potkáte je 
na konci úvalu, směrem k poušti Jerúel“ – neutíkejte, nepropadejte panice, já zasáhnu. Vy se budete jen 
dívat. 
Pán Bůh ví, jak silná je naše víra. Mohlo by se stát, že vojsko půjde nepřátelům naproti, budou vyhlížet, kdy 
Hospodin zasáhne a stále nic. A tak by mohlo dojít k panice, mohli by začít utíkat. Proto jim Bůh přesně 
popisuje situaci, dokonce i místo kde zasáhne.  A hospic zdůrazňuje: Vy bojovat nemusíte! Je to boj Boží, ne 
váš. 

17 Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás 
Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti nim vytáhněte! Hospodin bude s vámi." 

 
Král i celý národ byl přemožen. 
Očekávali Boží odpověď, ale toto bylo víc, než čekali. Možná si mysleli, že to bude jak s Gedeónem, kdy 300 
mužů slavilo vítězství nad tisíci nepřáteli. Nebo jako za krále Saula, kdy mladík jménem David přemohl 
Goliáše a Izrael pak slavil vítězství nad Pelištějci. 
Hospodin však nabídl jinou strategii. Vy bojovat nemusíte. Já to zvládnu vše sám. Budete se dívat. A uvidíte, 
jak jedná váš Bůh. 
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V odpověď na to padá král i celý národ na kolena, aby Hospodinu děkovali. Klaní se mu. A chválí Boha – 

hlasem velice mocným!!! Žádné piáno, či pianissimo. To bylo fortissimo!!! 
Cožpak je možné je tak potichu přibrukovat, když Hospodin připravil zácranu? 
 

18 Nato Jóšafat padl na kolena tváří k zemi a všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před 

Hospodinem a klaněli se mu. 

19 Potom povstali lévijci z Kehatovců a Kórachovců, aby chválili Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice 
mocným. 

 
To je odpověď víry. Ještě nezvítězili, ale ví, že to co Bůh řekl, se stane. A tak děkují. 
 
 
Časně ráno, po poradě s lidem král určuje, jak to uskuteční. 
Boží pokyn kudy jít, a kde očekávat Boží zásah je jasný. Ale zbytek je na nich. 
A Jóšafat – po poradě s lidem dělá ojedinělou věc. 
Nejprve vyzve lid, aby věřil prorokům – jak snadné je zapomenout ráno na to, jaký slib nám večer Bůh dal… 
A především, aby věřili Hospodinu, který jim zaslíbil vítězství. 
A potom určí, jak bude armáda seřazena. 
Nejprve půjdou zpěváci, jejich úkolem bude chválit Hospodina, jeho svatost. Budou provolávat: "Chválu 

vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné." A za nimi půjde vojsko. 
  

20 Za časného jitra vytáhli na tekójskou poušť. Když vycházeli, Jóšafat se postavil a řekl: "Slyšte mě, 
Judejci i obyvatelé Jeruzaléma! Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní; věřte jeho 
prorokům a bude vás provázet zdar." 
21 Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před 
ozbrojenci a provolávali: "Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné." 
22 V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům i proti 
hoře Seíru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce, a byli poraženi. 
23 Amónovci a Moábci se totiž postavili proti obyvatelům hory Seíru, aby je vyhladili jako klaté. Když pak 
skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli jedni druhým do zkázy. 
24 Když vstoupili Judejci na výšinu s výhledem na poušť, a obrátili se směrem k tomu shluku, spatřili jen 
mrtvá těla ležící na zemi; nikdo nevyvázl. 
25 Pak přišel Jóšafat a jeho lid posbírat kořist. Našli tam u mrtvých těl množství majetku a vzácné 
výzbroje; získali pro sebe tolik, že to nemohli unést. Kořist sbírali tři dny, tak byla hojná. 

 
Bůh jim dal zaslíbení: Já budu bojovat, vy se budete dívat. 
 

Když se ráno radili, jak to udělají, možná někdo připomněl, že podobný slib dostal Izrael v době Mojžíše. 
Když odešel z Egypta, a faraon ho pronásledoval, dostali se také do těžké a neřešitelné situace. Před ním 
Rudé moře, a za nimi faraón s vojskem. Kdo je zachrání? 
 

Tehdy jim dal Hospodin slib: 
Ex 14,14 Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet." 

A skutečně. Izrael prošel Rudým mořem, zatímco faraón s vojskem tam našel svůj hrob. I tehdy propukl 
jásot. Tehdy – na druhé straně Rudého moře, když Izrael viděl, co Bůh učinil s jejich nepřáteli, složil Mojžíš 
oslavnou píseň, kterou pak celá národ zpíval. Píseň o Božím vítězství. (Exodus 15). 
 

Možná, že někdo tuto událost připomněl, a někdo jiný pověděl: proč zpívat až po boji? Bůh nám dal slib, On 
ho splní. Budeme ho chválit již nyní. Půjdeme do bitvy s chválou na rtech! Jsme muži víry! 
A tak to udělali. 
Ano, Hospodin zasáhl. Když Judejci přišli k místu, které určil Hospodin, vidí před sebou poraženou a utíkající 
armádu. Tři dny sbírají kořist! 
 
Jak se to stalo? 
Obyvatelé hory Séir – tedy potomci Abrahamovi, Izákovi, Ezauovi, se spojili s nepříteli Izarele.  
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Zapomněli na to, že jsou jedna krev. Zapomněli na to, že když Izrael táhl z Egypta, jejich území obešel, i když 
měl na to, aby je pobil. A místo toho se rozhodli proti nim spolu s Moábci a Amónovci zaútočit. 
Za tento čin je Bůh potrestal.  
Jejich spojenci jim pravděpodobně plně nedůvěřovali, a rozhodli se, že je zničí. Nakonec jsou s Judskými 
jedna krev. Jako prokleté je zlikvidovali. (Možná, že tím chce Bible naznačit, že ten, kdo se postaví proti 
Božímu lidu je skutečně prokletý, protože tím se staví i proti Bohu!) 
A poté, co je pobili, nebo během bitvy se pustily tyto dvě vojska i do sebe navzájem. Nevíme proč. Šlo o 
kořit, šlo o nešťastnou náhodu, šlo o jiné postoje jedněch a druhých? Nevíme, to Bible nespecifikuje. Jediné 
co víme je to, že za tím vším byla Boží ruka. Hospodinův soud dopadl na tyto národy, a Judští se jen dívali. 
 
Tři dny sbírají kořist a čtvrtý den se všichni sejdou v údolí Beraka, kde děkují Hospodinu.  
Poté odchází plni radosti do chrámu do Jeruzaléma, kde uskuteční nádherou spontánní bohoslužbu. Přinesli 
s sebou své hudební nástroje, harfy, citary, trubky… a společně uctívají svého úžasného Boha, který je 
zachránil. 
 

 26 Čtvrtého dne se shromáždili v dolině Beraka (to je Dobrořečení), protože tam dobrořečili 

Hospodinu. Proto se to místo nazývá Dolina dobrořečení až dodnes. 
27 Potom se všichni judští i jeruzalémští s Jóšafatem v čele vraceli s radostí do Jeruzaléma, protože je 
Hospodin naplnil radostí z vítězství nad nepřáteli. 
28 Přišli s harfami, citarami a trubkami do Jeruzaléma, do Hospodinova domu. 
29 Strach před Bohem dolehl na království všech zemí, když slyšela, jak Hospodin bojoval proti 
nepřátelům Izraele. 
30 Jóšafatovo království žilo v míru a jeho Bůh mu dopřál klid na všech stranách. 

 
Je to úchvatná příběh. Jedinečný v Bibli. 
Víra, která chválí Boha dřív, než se uskuteční to, co jim slíbil. 
Přitom to není laciné, povrchní, bezstarostné a naivní. 
 

Není to tak, že by odložili své zbraně a vzali místo nich do rukou harfy. To se stalo až po boji.  
Jdou do války, jsou připraveni, mají v rukou zbraně, ale do první řady nenasadí elitní bojovou jednotku, ale 
ty, kteří Boha chválí a kteří všem, co jdou za nimi připomínají to jediné, důležité, na co nikdo nesmí 
zapomenout: Boží milosrdenství je věčné! Počítejte s tím i v této chvíli! 

21 Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před 
ozbrojenci a provolávali: "Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné." 

 
Věřím, že nás Bůh chce skrze tento příběh naučit několik věcí. 

Chce nás naučit, jaký má být postoj našeho srdce. Ať už procházíme těžkostmi, jsme v nějaké šlamastice, 
v nějaké složité, možná beznadějné situaci, anebo jsme ve fázi života, kdy se nám daří.  
 
První věc: vždy je třeba mít na paměti: 

• Vědomí vlastní slabosti 

• Vědomí Boží moci 

• Boží sliby, které platí a které si můžeme přivlastnit 
 
Druhý důležitý princip: před tím, než se rozhodneme jednat, je třeba se modlit (a postit), aby nám sám Bůh 
ukázal cestu, kterou se máme vydat. Protože jen On ví, co je pro nás v dané situaci nejlepší. 
(Jóšafat např. udělal rozhodnutí v byznysu, postavil lodě, s kterými chtěl obchodovat, ale bez konzultace 
s Hospodinem a ještě k tomu v kooperaci s Izraelským bezbožným králem Achazjášem, a nic z toho nebylo. 
Lodě ztroskotaly…) 
 
Třetí princip: 

Věřit. Víra vidí věci Božíma očima. Víra umí chválit, i když ještě nevidíme vítězství. Víra je pevné zakotvení 
v tom, co Bůh zaslíbil. 
Neznamená to naivitu. 
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Judská armáda jde do bitvy vyzbrojená. Je připravení na jakýkoliv útok a léčku. Ale nespoléhá na své zbraně, 
spoléhá na Boží slib. 
 
To znamená: 

Jsem nemocný, jdu k lékařům, hledám jejich pomoc, beru léky, změním životní styl, ale to, na čem stojím je 
Boží slib. A proto mohu Bohu vzdávat chválu. 
Mám finanční těžkosti – hledám řešení, konzultuji svůj problém s experty, měním priority, sestavím si 
rozpočet… 
Jsem bez práce – hledám zaměstnání, využiji každou příležitost… 
Krize v manželství – hledám cestu k partnerovi, jsem ochoten nechat si poradit, jsem ochoten se změnit, 
vedu komunikaci, dělám ústupky… 
 
Ale přitom všem se nepoddávám situaci, v které stojím, ale rozhodnu se chválit Boha, protože On mi slíbil 
svou pomoc. Protože On mi slíbil vítězství. 
 

Žd 13,5 …Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.' 
 

F 4,13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 
 

1K 15,57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 
 
Není to snadné, ale je to osvobozující. 
Představte si zpěváky, kteří jdou, neozbrojeni v první řadě. Jak ovce na porážku. Co se asi odehrávalo 
v jejich myslích? Ti za námi mají zbraně, ale co my, pokud nepřítel udeří? 
A oni mají chválit Hospodinovu svatost. Mají provolávat: "Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je 

věčné." 
To byla těžká práce! Chválit Hospodinovu svatost přeci není možné jen ústy, v tom musí být srdce. Ale 
jestliže se rozhodneme, jestliže to naše ústa začnou vyslovovat, pak tato pravda naplní i naše srdce. 
Věřím, že s každým novým zvoláním "Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné", vstupovala 
do srdcí i myslí těchto lidí víra. A tato slova se stávala skutečností. Jejich vyznání bylo hlasitější a hlasitější. 
To, co nejprve znělo nejistě, se stávalo realitou.  
A tak to platí i v našem životě. 
Rozhodni se, vyslov a stane se to skutečností. 
 
 

21 Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před 
ozbrojenci a provolávali: "21 Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho 
velebnou svatost. Šli před ozbrojenci a provolávali: "Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je 

věčné." 
 
To nebylo na rozkaz, ale po poradě… 
 
 
Chvála Kristu 
1K 15,57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 

 
 


