
pouze k tomu, že by se vůdce národa vydal bezbožnou
cestou životem, a výsledkem by bylo odvrácení celého
národa od Boží pravdy.

3. BOŽÍ TOUHA
ve verších 18-20 vidíme, že králům byla po usednutí
na trůn připomínána jejich zodpovědnost. Zaprvé
a ze všeho nejdůležitější bylo, že slouží přímo Bohu!
Hospodin kladl veliký důraz na své slovo. všimni si, jak ho
měli napodobovat, číst a uvádět do praxe! Tím, že by znali
Boží zákon, by lépe rozuměli Bohu a jeho cestám a byli by
tedy schopni vládnout způsobem, který by se Bohu líbil.
Verš 20 nám předkládá tři hlavní důvody, proč je na zákon
kladen takový důraz: 

i) Král neměl zpyšnět. Zbožným příkladem je král
Chizkijáš. ve 2. Paralipomenon 32,25-26 si čteme
o tom, jak je možné takovou pýchu zastavit.  

ii) Boží zákon měl být jasným průvodcem životem. Tak
například za vlády krále Jošiáše byl Boží zákon vysoce
ceněný, takže si čteme: „neodvrátil se napravo ani
nalevo“ (2Pa 34,2).

iii) Každému věrnému králi bylo zaslíbeno, že po něm
budou vládnout jeho děti. To jim mělo připomínat
jejich zodpovědnost vládnout zbožně a být dobrým
příkladem pro druhé. Je smutné, že styky s izraelským
králem Achabem nezpůsobili těžkosti jen králi
Jóšafatovi, ale i jeho dětem (2Pa 18,1.31; 21,1-6).
[Podrobněji se zaměříme na stadium těchto králů
později!]

Když jsme se podívali na Boží směrnice ohledně
budoucích králů, je třeba si zodpovědět následující
otázku: „Proč izraelité chtěli mít krále?“ v zásadě šlo o dva
problémy, jak jsme viděli v klíčovém textu v 1S 8,3-6. Byli
nespokojeni se soudci, konkrétně samuelovými syny,
a přitahovala je myšlenka podobat se národům, které je
obklopovali! Z Hospodinova úhlu pohledu nebyla tato
změna vůbec nutná. Jak jim samuel sdělil, když je varoval
(verše 7-18), jednoduchá forma Boží vlády tak bude
nahrazena něčím o mnoho složitějším a náročnějším! Jaká
tragédie, že lid odvrhl Boha jako svého svrchovaného
vládce! 

Pokud jsme uznali Ježíše Krista jako Pána a složili jsme
v něj svou důvěru, pak musíme také usilovat o to, aby měl
úplnou kontrolu nad našimi životy. Musíme být poslušní
jeho slovu a vždy se snažit žít své životy takovým
způsobem, který se Pánu líbí. vždy by mělo být naší
touhou a cílem konat jeho vůli a následovat dokonalý
příklad Pána, kterého milujeme a kterému sloužíme.

Naše lekce ohledně judských a izraelských králů
se zaměří především na období, během kterého byl
národ rozdělen na severní a jižní království. Bude
užitečné si uvědomit, že na začátku nebylo v Božím
plánu, aby vyvolený národ měl krále. od chvíle, kdy
izraelský národ opustil egypt a stal se svébytným
národem se svými vlastními právy, patřilo toto království
Bohu (Ex 19,6). Měl jim vládnout samotný Bůh,
a ne člověk – měla to být teokracie, nikoliv demokracie!

Je však pozoruhodné, že ještě předtím, než izraelité
vstoupili do zaslíbené země, obdrželi od Boha podrobné
instrukce ohledně krále, který nad nimi bude vládnout.
To nám odhaluje, že Bůh věděl, že se za nějakou dobu
jeho lid odvrátí od toho, aby ho následovali, a zatouží
převzít způsoby okolních národů – budou chtít krále.

v prvním biblickém textu se zaměříme na tři důležité
skutečnosti:

1. BOŽÍ ROZHODNUTÍ
1. Bůh bude tím, kdo vybere krále (verše 14 a 15). To na
druhou stranu zaručí králi pozici veliké úcty. Bude vybrán
čistě kvůli tomu, aby vládl nad Božím lidem způsobem,
který bude před Bohem přijatelný. Bůh promluvil ke králi
Davidovi takto: „Ten, kdo vládne spravedlivě, ten, kdo
vládne v bázni před Bohem.“ (2S 23,3).

2. BOŽÍ ŘÍZENÍ
2. Ti, kteří budou vybráni za krále, se musí podřídit Bohu.
všimni si, které tři věci nemají na základě veršů 16 a 17
dělat. Neměli spoléhat na svou vlastní vojenskou sílu ani
se neměli nechat rozptylovat od zaměření se
na Hospodina tím, že by měli mnoho žen. v tom se totiž
skrývalo reálné nebezpečí, že by je žena-cizinka svedla
k uctívání model (viz 1Kr 11,1-4). Zatřetí, neměli ve svém
postavení usilovat o finanční zisk. Takové věci by vedly

Klíčový verš: 1 samuel 8,7  
„Hospodin řekl samuelovi: Uposlechni 
lid ve všem, co ti řekl, protože nezavrhli
tebe, ale zavrhli mě, abych nekraloval 
nad nimi.“

Králové izraele a Judy
Blok A

Tato lekce patří:

PřečTi si: Deuteronomium 17,14-20, 1 samuel 8,1-10

Boží král1. lekce

Toto je první ze tří lekcí ohledně izraelských a judských králů.

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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JEDNOU věTOU vyJáDŘi, cO ZNAmENá „TEOkRAciE“:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
JAké pODmÍNky sTANOvil BůH OHlEDNě vOlBy kRálE pODlE DT 17,15?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
kDyž spOJÍmE iNsTRUkcE OHlEDNě mAJETkU v DT 17,17 s UčENÍm pAvlA v 1Tm 6,6-10, JAký By měl BýT kŘEsťANský

pOsTOJ vůči mATERiálNÍmU BOHATsTvÍ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

cO sE TýčE BOžÍcH iNsTRUkcÍ OHlEDNě JEHO ZákONA:
A) JAKé výHoDy PoPlyNoU sAMoTNéMU Králi, KDyž Ho BUDe NásleDovAT? 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
B) Proč Ho Měl Král DeNNě čísT?

..............................................................................................................................................................
C) Uveď PříKlAD, JAK Ti Boží slovo PoMoHlo růsT ve TvéM KřesťANsKéM živoTě:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

vE 2. ParaliPomEnon 34,27 sE mlUvÍ O TOm, JAk mlADý kRál JOšiJáš REAgOvAl, kDyž UslyšEl,
cO ŘÍká BOžÍ slOvO. svými slOvy NApiš, JAká BylA JEHO REAkcE:  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

BůH ŘEkl: „ZAvRHli mě, ABycH NEkRAlOvAl NAD Nimi.“ (klÍčOvý vERš).
A)  KoMU To řeKl? ...........................................
B)  Co liDé Po sAMUelovi v TUTo CHvíli CHTěli?          

..............................................................................................................................................................
C)  Uveď DvA DůvoDy Pro JeJiCH PožADAveK:  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ZjEVEní 19,16 pOUkAZUJE NA páNA JEžÍšE v JEHO BUDOUcÍ slávě. vypiš TENTO vERš

A pODTRHNi TiTUl, kTERý JE úZcE spOJEN s TOUTO lEkcÍ! 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.
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Celkem 
za tuto lekci

Boží král1. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT



Dříve než o cokoliv požádal, zmiňuje šalomoun Boží
neutuchající laskavost vůči jeho otci Davidovi (v. 6).
šalomoun byl dospělý muž, ale připadal si jako dítě,
když čelil takovéto zodpovědnosti (v. 7). Měl vést 
a starat se o Boží lid. Měl se rozhodovat v celé řadě
obtížných situací. Přál si udělat to, co by bylo pro
jeho národ nejlepší. Přál si vládnout spravedlivě
a správně. Takže místo toho, aby požádal Boha
o něco, z čeho by měl hlavní prospěch on sám,
požádal o moudrost a schopnost „rozlišovat mezi
dobrem a zlem“ (v. 9). Bůh tak prověřil jeho
charakter a srdce. Jeho volba byla vznešená,
úctyhodná a nesobecká. šalomounova odpověď
Hospodina opravdu potěšila a jeho žádosti bylo
vyhověno. Navíc mu bylo dáno zaslíbení i toho, o co
nežádal (verše 11-13). Uděláme dobře, když si
budeme pamatovat slova našeho spasitele, který
řekl: „Hledejte však nejprve Boží království a jeho
spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno“
(mt 6,33).

Druhá část biblického čtení nám předkládá příklad
šalomounovy moudrosti, kterou obdržel od Boha.
Znovu si přečti verše 16-28. Dvě ženy přišly
s příběhy, které si vzájemně odporovaly. Nebyli tam
žádní svědci a dítě, o kterém obě tvrdily, že je jejich,
bylo příliš malé, aby svou matku poznalo. šalomoun
nastražil past. Když nařídil, aby dítě bylo rozetnuto
na dvě poloviny, brzy zjistil, kdo je skutečná matka!
Byla to žena, která byla připravena raději dítě ztratit,
než aby zemřelo! Při této události všechny ohromila
šalomounova veliká moudrost. Uvědomili si, že mu
pomáhá Bůh (v. 28). i my nutně potřebujeme Boží
moudrost v našich každodenních životech.
šalomounovy tři knihy – Přísloví, Kazatel a Píseň
písní, které jsou součástí Bible, byly napsány za tím
účelem, abychom se mohli učit, co to znamená žít
moudře. Mnozí měli veliký užitek z toho, když
si denně přečetli kapitolu z knihy Přísloví.

Prvním králem nově ustanoveného království
v izraeli byl saul, který vládl od roku 1050 – 1010 př.
n. l. saulovým následovníkem a Bohem vybraným
králem se stal David, mladý pastýř z Betléma. Také
on vládl stejně jako saul 40 let, 1010 - 970 př. n. l.
Ačkoliv byl saul o hlavu a ramena vyšší než David, byl
ve srovnání s ním duchovní trpaslík. David měl své
pády a slabosti – a Písmo je nepřehlíží – ale v zásadě
byl, jak říká sám Bůh: „muž podle mého srdce, který
bude činit všechnu mou vůli“ (Sk 13,22). Jeho vláda
přinesla slávu Bohu a požehnání jeho podřízeným.

David předal svému synu šalomounovi, kterého
ustanovil za svého nástupce krátce předtím, než
zemřel, zabezpečené království. i šalomoun vládl
podobně jako jeho otec 40 let, 970 - 930 př. n. l.
Z 2. Samuelovy 12,24 se dozvídáme, že si ho
„Hospodin zamiloval“. To je krásné! A platí to i pro
nás všechny! Z klíčového verše víme, že „šalamoun
miloval Hospodina“. Nabízí se otázka, kterou
si musíme všichni položit – je tomu tak s námi?
Projevoval svou lásku vůči Bohu tím, že chodil v jeho
cestách. Davidova poslední rada jeho synu byla:
„Posilni se a vzmuž se. Zachovávej řád Hospodina,
svého Boha, choď po jeho cestách“ (1Kr 2,2-3).
„Chodit“ zde, tak jako na mnoha místech Bible,
poukazuje na způsob jeho života. šalomoun
poslouchal přikázání, která David obdržel od Boha.
Začal tím, že umístil Boha na první místo svého
života – jsme na tom stejně?

Na úplném začátku jeho vlády mu Bůh dal volbu.
Bylo to jedné noci poté, co uctíval Boha přinášením
obětí. Bůh se mu ukázal ve snu a dal mu ohromnou
nabídku. řekl: „Žádej, co ti mám dát.“ (1Kr 3,5)
o co by měl požádat? Proti jeho otci Davidovi
povstávali znovu a znovu nebezpeční nepřátelé, jako
byli Pelištejci nebo syřané. Měl Boha požádat
o vítězství nad těmito národy? Králové z okolních
zemí měli sklady plné bohatství všeho druhu. Pokud
měl být uznáván jako veliký vládce, jistě musí mít to
samé! Možná mu v mysli vyvstaly tato a mnohé další
možnosti, než odpověděl. o co bys požádal/a Ty?

Klíčový verš: 1. Královská 3,3                   
„šalomoun miloval Hospodina a žil podle 

ustanovení svého otce Davida.“

Králové izraele a Judy
Blok A

Tato lekce patří:

PřečTi si: 1. Královská 3,3-28  

šalomoun – Nejmoudřejší král2. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Křesťanský život (4 bloky)  Církev (3 bloky)
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vláDy sAUlE, DAviDA A šAlOmOUNA JsOU si v JEDNOm OHlEDU vElmi pODOBNé, O cO sE JEDNá?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
v mNOHA věcEcH DAl DAviD šAlOmOUNOvi DOBRý pŘÍklAD. NApiš, cO šAlOmOUN ŘEkl O cHARAkTERU svéHO OTcE.
(NápOvěDA! 1Kr 3,6): 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
kRáTcE vyJáDŘi, JAk šAlOmOUN mlUvÍ O sOBě A svýcH pODŘÍZENýcH, kDyž HOvOŘÍ s BOHEm.
JE TO ZmÍNěNO vE VEršícH 7–9:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
cO sE UčÍmE O šAlOmOUNOvě cHARAkTERU Z JEHO ODpOvěDi NA BOžÍ OTáZkU v 5. VErši?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
pŘEčTi si šAlOmOUNOvA slOvA v PříSloVí 3,5-6 A JEDNODUšE vysvěTli, cO ZNAmENAJÍ: 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

NApiš pRAvDA NEBO NEpRAvDA kE kAžDé Z UvEDENýcH věT A UvEď čÍslA vERšů, vE kTERýcH JE UvEDENA
ODpOvěď.

A)  šAloMoUN ProKáZAl svoU lásKU K HosPoDiNU TíM, že PosloUCHAl JeHo PřiKáZáNí. ........... verš........
B)  BůH ZAslíBil šAloMoUNovi DloUHý živoT, PoKUD Ho BUDe i NADále PosloUCHAT. ............ verš........
C)  sKUTečNá MATKA By KliDNě NeCHAlA své DíTě ZeMříT. ............ verš........
D)  šAloMoUNovi PoDříZeNí PoZNAli, že JeHo MoUDrosT PoCHáZí oD BoHA. ............ verš........

pŘEčTi si mATOUšE 6,33 A vysvěTli, JAk šAlOmOUNOvA ZkUšENOsT ilUsTRUJE TOTO UčENÍ páNA JEžÍšE kRisTA:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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šalomoun - nejmoudřejší král2. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT

Zkratky sZ knih: Gn-Genesis; ex-exodus; lv-leviticus; Nm-Numeri; Dt-Deuteronomium; Joz-Jozue; sd-soudců;
rt-rút; 1sam, 2sam - 1.,2. samuelova; 1Kr., 2Kr. - 1.,2. Královská; 1.,2.Par - 1.,2. Paralipomenon; ezd-ezdráš; Neh-

Nehemiáš; est-ester; Jób-Jób; Ž-Žalmy; Př-Přísloví; Kaz-Kazatel; Pís-Píseň písní; iz-izaiáš; Jer-Jeremiáš; Plá-Pláč; 
ez-ezechiel; Dan-Daniela;oz-ozeáš; Jl-Joel; Am-Amos; Ab-Abdiáš; Jon-Jonáš; Mich-Micheáš; Na-Nahum; Abk-Abakuk;

sof-sofoniáš; Ag-Ageus; Zach-Zachariáš; Mal-Malachiáš



(Ex 34,12-16). i když šalomoun pokračoval v uctívání
Boha, nakonec následoval příkladu svých žen
a připojil se k jejich modloslužbě. vlastně tím říkal:
„Bůh není nakonec to nejdůležitější, je to jeden
z mnoha bohů. Může mít část mého života, část mé
poddanosti, ale ne vše!“ čemu všemu v našich
životech dovolujeme, aby Boha okrádalo o jeho
právoplatné první místo v našich srdcích? 

Jaká tragédie! šalomoun jednou řekl: „Hospodin je
Bůh; žádný jiný není…“ a modlil se, aby to poznaly
všechny národy země (1Kr 8,60). Nyní tuto velikou
pravdu opomněl a přestoupil první z Deseti přikázání
(Ex 20,3). To však nebylo všechno! Nejen
že v soukromí konal modloslužbu spolu se svými
ženami, ale také vystavěl svatyně pro jejich modly
– „návrší“ – jak je Židé nazývali (1Kr 11,7). Přestoupil
tím také druhé přikázání! Na začátku své vlády
si šalomoun přál dělat pro svůj lid to nejlepší, ale
na konci svého života svým příkladem nikomu
neprospíval!

Jaký byl důsledek jeho hříchu? šalomoun si vzal
za své vybudovat silné království, ale když se odvrátil
od Hospodina, odvracel se od zdroje stability a síly.
Pro jeho otce Davida Bůh dovolil, aby království
během života šalomouna vydrželo. Poté se však
rozdělilo do dvou o mnoho slabších království (1Kr
11,11-13).

Co se můžeme naučit z šalomounova úpadku?

1. vidíme ohromný vliv, který můžeme mít jeden na
druhého. Zatímco jeho vliv na královnu ze šeby
(1Kr 10,9) byl dobrý, vliv jeho pohanských žen
znamenal katastrofu!

2. Když nežijeme v souladu s osvícením, které nám
Hospodin dává, vede to ke katastrofě. (Přečti si
1Kr 3,12 a 5,9) varování ohledně takových selhání
se objevuje i v Novém zákoně – jk 4,17.

3. Hřích může a také zraňuje druhé. šalomounovo
chování mělo následky i pro jeho syna (1Kr 11,11-
12).

4. Je třeba zůstat pevný/á v naší křesťanské víře
a vyvarovat se nevěrnosti vůči Pánu. šalomounův
život je varovnou připomínkou, že lidé mohou
strávit svá raná léta v oddané službě Bohu, a přece
nakonec skončit své dny daleko od Boha! Je dobré
začít v duchovních věcech správně, je však lepší
v nich správně pokračovat… a vůbec nejlepší je
v nich správně také skončit!

sTAviTEl cHRámU
Jaký krásný začátek šalomounovy vlády! Bohatství
a moudrost, které od Hospodina obdržel, používal
správným způsobem. Za jeho vlády panoval mír
a blahobyt a hranice izraelského království obíhaly
historicky největší území. šalamoun jednal správně
a Bůh mu svěřil výsadu postavit Boží chrám.
šalomoun sám si uvědomoval, že Bůh nemůže být
vměstnán do budovy, ale jednalo se o symbol Boží
přítomnosti mezi jeho lidem (1Kr 8,27). Chrám byl
dvakrát tak velký než přenosný stánek na základě
kterého byl navržen. (viz 1Kr 6-7.)

Při zasvěcení chrámu se šalomoun modlil k Bohu.
Jeho úžasná modlitba je zaznamenaná
v 1. Královské 8,25-53. Když hovoří k Bohu,
dozvídáme se, jak moc znal Hospodina, jeho
charakter a jeho záměry. Je pro nás výzvou položit si
následující otázku – nakolik rozumím a vážím si Pána
Boha, kterého miluji a jehož ctím?

mOUDRý RáDcE
Zpráva o šalomounově nedozírném bohatství a jeho
neobvyklé moudrosti doputovala až do dalekých
zemí. Mezi mnoha těmi, kteří přicestovali, aby měli
užitek z královy moudrosti, byla také královna
ze šeby (1Kr 10,1-13). Podobně jako většina
návštěvníků se vracela domů přemožena tím,
co viděla a slyšela na šalomounově dvoře. vážili si
ho daleko za hranicemi izraele. Jeho království bylo
silné stejně jako bohaté, protože vybudoval
i mocnou armádu.

BláHOvý mODlOslUŽEBNÍk
Jak byl k němu Bůh dobrý! Jistě ho šalomoun musel
milovat stále víc a víc. A tak tomu také ze začátku
bylo. Je však smutné, že po nějaké době se věci
pokazily! Jeho největším úspěchem mohlo být
postavení chrámu, ale tou nejničivější chybou bylo
to, že si vzal za ženy cizí princezny. Takové svazky
znamenaly katastrofu, protože tyto pohanské ženy
si s sebou přinesly svá pohanská náboženství.
To otevřelo dveře k znovuzavedení modlářství
do izraele. 

Bůh varoval svůj lid před nebezpečím uzavírání
manželství s těmi, kdo nemilují a nectí Hospodina

Klíčový verš: 1 Královská 11,6                   
„šalomoun… nechodil cele za 

Hospodinem.“

Králové izraele a Judy
Blok A

Tato lekce patří:

PřečTi si: 1. Královská 10,23-29, 11,1-13

šalomoun – smutný úpadek3. lekce
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pODROBNOsTi vZTAHUJÍcÍ sE kE sTAvBě cHRámU NAcHáZÍmE v 1. KráloVSKé 5. a 6. KaPiTolE.
A)  JAKé Bylo HlAvNí Dřevo UžiTé NA iNTeriér CHráMU? .......................
B)  číM Byl Celý CHráM oBložeN? ........................
C)  KoliK liDí CelKeM Bylo PoDle 1. KráloVSKé 5,13.15 a 16

ZAPoJeNo Do sTAvBy CHráMU? ........................

Z šAlOmOUNOvy mODliTBy pŘi ZAsvěcENÍ (1Kr 8, 22-53) UvEď AlEspOň TŘi skUTEčNOsTi, kTERé sE můžEmE NAUčiT

O páNU BOHU, A své ODpOvěDi pODEpŘi BiBlickými ODkAZy:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

NAkREsli spOJNici mEZi výROky A vHODNými vERši.

A)  BůH DoDržel svůJ sliB A DAl šAloMoUNovi BoHATsTví A MoUDrosT. 1Kr 10,26

B) šAloMoUN Měl MoCNoU ArMáDU. 1Kr 8,41-43

C) šAloMoUN si Přál, ABy liDé Z JiNýCH ZeMí UCTívAli HosPoDiNA. 1Kr 11,4

D)  šAloMoUNovy žeNy oBráTily JeHo srDCe K CiZíM BoHůM. 1Kr 10,23

NApiš kRáTký ODsTAvEc, vE kTERém svými vlAsTNÍmi slOvy sHRNEš,
cO kRálOvNA ZE šEBy ŘEklA šAlOmOUNOvi (1Kr 10,6-9): 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
všimNi si slOv Z 2. KorinTSKým 6,14: „nEBuďTE ZaPřažEní Do ciZíHo jHa S nEVěřícími.“ A Z 1. KorinTSKým 7,39
„…jE SVoBoDná a můžE SE VDáT, Za KoHo cHcE, alE jEn V Pánu.“ Z TěcHTO BiBlickýcH vERšů sE DOZvÍDámE, žE

kŘEsťAN By si měl vZÍT ZAsE JENOm kŘEsťANkU, A NE NEvěŘÍcÍ. kDyž sE ZAmyslÍš NAD šAlOmOUNOvOU ZkUšENOsTÍ,
UvEď DůvODy, pROč si myslÍš, žE JE BOžÍ vůlE pRávě TAkOvá:   
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

pROč BylO šAlOmOUNOvO kRálOvsTvÍ pO JEHO smRTi ROZDělENO NA Dvě? 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Z TOHO, cO sEs NAUčil/A ZE šAlOmOUNOvA úpADkU - JAké kROky Bys pODNikl/A, ABys ZAJisTil/A,

žE ZůsTANEš pEvNý/á Až DO kONcE?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Králové izraele a Judy Blok A
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Celkem 
za tuto lekci

šalomoun – smutný úpadek3. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT

Zkratky NZ knih: Mt-Matouš; Mk-Marek; l-lukáš; J-Jan; sk-skutky; ř-římanům; 1K,2K-1.,2.Korintským; 
Ga- Galatským; ef-efezským; Fp-Filipským; Ko-Koloským; 1Te,2Te-1.,2.Tesalonickým; 1Tm,2Tm-1.,2.Timoteovi; 
Tt-Titovi; Fm-Filemonovi; Žd-Židům; Jk-Jakubův; 1Pt,2Pt-1.,2.Petrův; 1J,2J,3J-1.,2.,3.Janův; Ju-Judův; Zj-Zjevení



               

    

                    

JiŽNÍ kRálOvsTvÍ
Kmeny Juda a Benjamín zůstaly jako jediné věrné
Davidovu domu a společně vytvořily jižní království,
obvykle nazývané Judea. Toto království mělo hlavní
město v Jeruzalémě a vládlo v něm postupně
devatenáct králů a jedna královna, všichni různého
charakteru, mezi roky 931-586 př. n. l. (celkem 345 let).
Na rozdíl od severu, Judea prokazovala vůči Bohu
určitou míru věrnosti. Někteří králové zavedli
modlářství, ale jiní se důsledně postarali o odstranění
pohanských božstev ze své země. První dva judští
králové byli špatní, ale ása byl dobrý král stejně jako
celkem sedm dalších judských králů, včetně ásova syna
Jehošafata. (Na některé z nich se zaměříme
v následujících lekcích.) Nakonec se však Judea vydala
stejnou cestou jako izrael. vláda Davidovy dynastie byla
ukončena, když Judeu napadl král Nabukadnesar a její
obyvatele odvedl do zajetí v Babylonu. v této době byli
lidé převrácení, chrám poškozený, Boží poslové
zesměšňováni a Boží slovo znevažováno. Jak smutný
stav! Můžeme se tedy divit, že Hospodin zasáhl
a dopustil, aby nastala invaze (viz 2Pa 36,15-21)?

slova zaznamenaná v klíčovém verši pronesl prorok
Achijáš k šalomounovu služebníku jménem
Jeroboám. Již dříve sdělil Bůh šalomounovi,
že království bude rozděleno. Jeroboáma se kvůli jeho
vzpouře šalomoun rozhodl zabít, ale podařilo se mu
utéct do egypta, kde zůstal až do smrti svého pána
(1Kr 11,26.40). Místo šalomouna byl korunován za
krále jeho syn rechoboám. Jeroboám se však vrátil
a postavil se do čela delegace, která přišla nového
krále požádat o zmírnění jha služby králi, které na
národu těžce spočívalo. Na oplátku nabízel králi
upřímnou věrnost jeho poddaných. Král se v této
záležitosti poradil nejprve se staršími, kteří radili také
jeho otci, a potom se svými vrstevníky, a rozhodl se
přijmout radu mladších mužů (viz 12, 13-14). Kvůli
jeho drsnému přístupu a neochotě naslouchat lidu ho
většina izraele odmítla za svého krále! Místo toho
si deset kmenů vybralo Jeroboáma, aby byl jejich
novým vládcem, a tak se izrael rozdělil. rechoboám
nejdříve plánoval, že na vzbouřence zaútočí, ale Bůh
ho jasně vedl k tomu, aby to nedělal, když mu řekl:
„Tato věc se stala ode mne“ (v. 24). Tímto byla
zažehnána občanská válka a vznikla dvě samostatná
království. Můžeme je popsat následovně:

sEvERNÍ kRálOvsTvÍ
Mluví se o něm jako o izraeli. skládalo se z deseti
kmenů a jeho hlavním městem bylo samaří.
Devatenáct králů, z nichž všichni byli špatného
charakteru, vládlo v letech 931-722 př. n. l. (209 let).
Jejich první král, Jeroboám i., byl podlý muž, který
zcela převrátil Boží zákony vztahující se k uctívání
a kněžství. vybudoval modly v Betel a v Danu a také
uctíval démony navzdory Božím příkazům (2Pa
11,15). „Ze spodiny lidu ustanovil kněze, kteří nebyli
ze synů léviho“ (1Kr 12,31). Tím nastavil jistý vzorec
pro následující krále, z nichž všichni se do určité míry
oddali modlářství. Za působení proroků elijáše a elíši
nastalo sice krátké období probuzení, ale naneštěstí
to byla jen nepatrná přestávka v rychlém úpadku
izraele! věci se stále zhoršovaly, až nakonec za vlády
krále Hóšea „asyrský král Samaří dobyl,[a] odvedl
izraelce do asýrie“ (2Kr 17,6). severní království
nebylo nikdy znovu ustanoveno. 

Klíčový verš: 1. Královská 11,35                   
„vezmu království od jeho syna a dám

ho tobě – deset kmenů.“

Králové izraele a Judy
Blok A

Tato lekce patří:

PřečTi si: 1. Královská 12,1-33

rozdělené království4. lekce

kRálOvé A pROROci - sEvERNÍ kRálOvsTvÍ
Krrál     (Př. Kr.)  ProroK Král              (Př. Kr.) ProroK 

1. Jerobeám i 931 12. Jóaš 798 Ámos
2. Nádab 910 13. Jerobeám ii 782 Ámos
3. Baeša 909 14. Zekarjáš 753 Ámos
4. éla 886 15. šalúm 752 Ámos
5. Zimrí 885 16. Menachém 752 Ozeáš
6 omrí 885 17. Pekachjáš 742 Ozeáš
7. Achab 874 Elijáš 18. Pekach 740 Ozeáš
8. Achazjáš 853 Elijáš 19. Hóšea 732 Ozeáš
9. Jóram 852 Elijáš
10. Jehú 841 Elíša
11. Jóachaz 814 Elíša

kRálOvé A pROROci -JiŽNÍ kRálOvsTvÍ
Král               (Př. Kr)     ProroK Král            (Př. Kr.) ProroK 

1. rechabeám 931 11   .Jótam 740 Micheaáš
2. Abijáš 913 12.   Achaz 732 Micheáš, Izaiáš
3. ása 911 13.   Chizkijáš   716 Micheáš
4. Jóšafat 870 14.   Manaše    687 Izaiáš, Nahum
5. Jórám 848 Obadiah 15.   Amón 642
6. Achazjáš 841 16.   Jóšiáš 640    Jeremjáš, Zephaniah
7. královna Atalja 841 17.   Jóachaz    609 Jeremjáš 
8. Joáš 835 Joel 18.   Jójakím     609   Jeremjáš , Habbakkuk
9. Amasjáš 796 19.   Jójakín 597 Jeremjáš 
10. Uzijáš 767 20.   sidkijáš     597 Jeremjáš  

Jižní království bylo vzato do zajetí v roce 586 před Kristem. v této době byl také zničen
jeruzalémský chrám.

severní království (izrael) bylo poraženo a
odvedeno do zajetí Asyřany 722 let před Kristem.

(Pozor, všechna data v lekcích jsou přibližná)

Biblický kurz Nový život - skupina C, Pavel (4 bloky) Biblické dopisy (3 bloky) Biblické ženy (2 bloky)  Bibličtí Králové (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ



2

3

3

5

4

4

4

kDO Byl pODlE 1. KráloVSKé 12,15 a 24 ZA UDálOsTmi, kTERé vEDly k ROZDělENÍ kRálOvsTvÍ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

NApiš pRAvDA NEBO NEpRAvDA k NáslEDUJÍcÍm TvRZENÍm:
A)  KrálovsTví Bylo roZDěleNo Kvůli šAloMoUNovU HříCHU. ...............
B)  JeroBoáM Byl DoBrý člověK. ...............
C)  JižNí KrálovsTví Tvořilo DeseT KMeNů. ...............
D)  reCHoBoáM NásleDovAl rADU MláDeNCů. ............... 
e)  KMeNy BeNJAMíN A JUDA ZůsTAly věrNé DAviDovU DoMU. ...............

ZáklADNÍ pROBlém v živOTě REcHOBOámA můžEmE NAléZT v 2Pa 12,14.
A)  vyPiš TeNTo verš: 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
B)  Co PoDle 1. VEršE sTeJNé KAPiToly MísTo ToHo UDělAl?

..............................................................................................................................................................

UvEď čTyŘi věci, kTERé JEROBOám ZAvEDl DO iZRAElE A kTERé všEcHNy Byly pROTi BOžÍm pŘÍkAZům:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

pODÍvEJ sE NA sEZNAm kRálů A pROROků A ZODpOvěZ NáslEDUJÍcÍ OTáZky:
A)  KDo Byl ProroKeM BěHeM ACHABovy vláDy?

........................................................
B)  KDo Byl KráleM v DoBě soFoNiáše?

........................................................
C)  KDo KrAlovAl v JUDeJi, KDyž Byli vZATi Do ZAJeTí?

........................................................
D)  NAD KTerýM KrálovsTvíM vláDlA KrálovNA ATálJA?

........................................................

pROč JE DůlEžiTé, ABy mlADÍ kŘEsťANé NAslOUcHAli RADám sTARšÍcH věŘÍcÍcH? JAkOU výHODU mAJÍ TiTO sTARšÍ

věŘÍcÍ OpROTi mlADým kŘEsťANským vRsTEvNÍkům?wOUlD THEy HAvE OvER A yOUNg cHRisTiAN’s cONTEmpORARiEs?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ZAmysli sE NAD čiNy šAlOmOUNA, REcHOBOámA A JEROBOámA. kRáTcE pOpiš, JAké pOUčENÍ sis cOBy kŘEsťAN

Z JEJicH ZkUšENOsTÍ vZAl/A:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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