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Když se Jozue stal v?dcem Izraele, vedl jej k velkým vít?zstvím nad Jerichem a Ajem. B?h u?inil pro Izraelity
mnoho ohromujících zázrak?. Jozuovo vedení bylo bezchybné, až na jedno velmi špatné rozhodnutí. Úsko?ní
Gibeó?ané ho lstí p?emluvili k tomu, aby s nimi uzav?el smlouvu, a Izraelci se nezeptali Boha (viz Jozue 9,3-13).
„Izraelští muži si tedy vzali z jejich zásob, aniž se zeptali na Hospodin?v výrok. Jozue tedy s nimi uzav?el mír a
uzav?el s nimi smlouvu.“ (Jozue 9;14-15)
Jozue musel ctít smlouvu, kterou uzav?el, a jejíž d?sledky byly hrozné. Izraelci šli do boje proti Emorejc?m, ale
Jozuovi bojovníci pot?ebovali více denního sv?tla, aby porazili svého nep?ítele. Jozue se modlil k Bohu a on u?inil
zázrak, který dodnes nemá obdoby - slunce stálo! Takový den nenastal nikdy p?edtím ani potom, aby Pán zastavil
slunce kv?li modlitb? jednoho ?lov?ka (viz Jozue 10,14).
Mnozí u?inili rychlé rozhodnutí, aniž by se ptali Pána. Proto na nás B?h naléhá: „Celým svým srdcem d?v??uj
Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on nap?ímí tvé stezky.“
(P?ísloví 3,5) Slovo také ?íká: „Bez poznání nem?že být nikdo dobrý, kdo je zbrklý, dopouští se mnoha chyb.“
(P?ísloví 19,2) Pokud vás ?eká rozhodování, nezapome?te nejprve p?ijít do Boží p?ítomnosti.
Tak v 9. kapitole Jozue uzavírá smlouvu, aniž by se modlil, a v 10. kapitole volá k Bohu a B?h odpovídá velkolepým
zp?sobem. Pro?? Protože Jozue pozval Otce ke svému špatnému rozhodnutí a B?h se nad ním slitoval a zasáhl.
B?h pro vás ud?lá totéž. Pokud se na n?j obrátíte a budete hledat jeho tvá?, zm?ní vaše chybné rozhodnutí na
požehnání.
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