
„Spoléháme na tebe – ty jsi náš štít a ochránce!
Nejdeme proti nepříteli sami. Silní jsme v tvé síle, skrytí
v tvé něžné péči, spoléháme na tebe a ve tvém jménu

jdeme.“ 

Pět mladých misionářů zpívalo tuto píseň 3. ledna 1956
předtím, než se jim poprvé podařilo navázat kontakt
se skupinou indiánů z kmene Auca v ekvádorské džungli.
o pět dní později byli zběsile zavražděni, když se pokoušeli
o bližší kontakt. Jejich láska k Hospodinu, jeho slovo a lidé
v duchovní nouzi, to vše je přivedlo k tomu, že mu zasvětili
své životy. Jejich blízké obecenství s Bohem posilnilo jejich
víru a dodalo jim odvahu mu sloužit!

3) sMloUvA s BoHeM (2Pa 15,10-15)
Když se lidé společně sešli v Jeruzalémě a obětovali
Hospodinu, „vstoupili do smlouvy, že budou hledat
Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou
svou duší“(v.12). Jaká oddanost! vyjádřili svou skutečnou
touhu z celého srdce poslouchat svého Boha a oddat se mu
(v.15). Jak se zabýváme tímto slibem krále Ásy a jeho
poddaných, sami bychom měli prozkoumat své životy
a položit si otázku: „Jaké místo má Hospodin v mém srdci?
Je opravdu první co se týče mých tužeb, přání a života?“

4) DŮvĚrA v BoHA (2Pa 16,1-13)
Je smutné, že poté co byl král Ása 35 let věrný, selhal, a to
v průběhu války s Baešou, králem Izraele. Místo toho, aby
hledal Boží pomoc a vedení, jak tomu bylo dříve, rozhodl se
důvěřovat cizímu bezbožnému králi. Pečlivě si přečti
poselství Hospodinova služebníka Chananího ve verších
7-10. Ása bláznivě spoléhal na člověka místo toho, aby se
spolehl na Boha. Musíme dávat pozor, abychom se
nedopouštěli stejné chyby! všimni si královy reakce, když
byl konfrontován se svým chybným postojem. Možná
bychom se měli ptát sami sebe: „Jak reaguji já, když čtu
Boží slovo a ono odkryje můj hřích?“ Budu to přehlížet,
budu se hněvat, nebo se mu pokorně podřídím? Ásův
smutný pád a selhání v chození s Hospodinem vidímev jeho
nemoci (v.12). Znovu si všimněme, že „nehledal
Hospodina“. Jak tragický konec života člověka, který jinak
přinášel Bohu potěšení a slávu!

Král Ása byl rechabeámovým vnukem a třetím
králem, který vládl nad Judskem po rozdělení
království. (To bylo vysvětleno ve 4. lekci bloku A.)
Jeho vláda trvala 41 let a vyznačuje se prvním vážným
pokusem o duchovní probuzení v Judsku. v této lekci
budou zvýrazněny čtyři klíčové body.

1) JEHO ODDANOST BOHU (2Pa 14, 2-5 a 10-11)
Prorok Azarjáš řekl králi Ásovi úderná slova klíčového verše.
Na rozdíl od svého děda rechabeáma, který Boží slovo
opustil, usiloval Ása o jeho poslušnost a prosazování
(srovnej 2Pa 14,4 s 12,1.) výsledkem společenství, které
měl s Hospodinem, a jeho věrnosti, která Boha těšila, bylo,
že mu Pán žehnal pokojem a prosperitou. Také pro nás dnes
platí stejné zásady. Jakub ve své epištole říká: „Přibližte se
k Bohu a přiblíží se k vám.“ (Jk 4,8) Být Bohu nablízku
prostřednictvím modlitby a jeho slova je úplný základ pro
každý den, pokud chceme prožívat jeho požehnání v našich
životech. Příkladem toho, jak se králi jeho oddanost
Hospodinu vyplatila, je událost, kdy čelil kúšijské (etiopské)
armádě, která byla dvojnásobná! (Jednalo se o milion
vojáků a 300 vozů!) Jeho modlitba byla stručná a rozhodná,
protože věřil, že je Bůh dokáže porazit: „Hospodine, mimo
tebe není pomoci“ (v.10). Jak životně důležité pro nás je,
abychom dosáhli charakteru, který se bude vyznačovat
vírou a důvěrou v Hospodina, i když se okolnosti zdají
beznadějné!

2) oDvAHA v BoHU (2Pa 15,1-9)
Po porážce Kúšijců Ása obdržel od Hospodina poselství
s výzvou. výsledkem bylo, že se král „vzchopil“ (v.8) a začal
usilovat o nastolení duchovního probuzení v království.
Nejdříve odstranil falešné modly a opravil Hospodinův oltář
(v.8). Když shromáždil Boží lid, „viděli, že Hospodin, jeho
Bůh, je s ním“ (v.9). Jeho blízký vztah s Hospodinem vedl
k růstu jeho víry a dodal mu opravdovou odvahu
k poslušnosti Hospodina a pravdy jeho slova! Možná jsi už
někdy slyšel/a o duchovní písni, která je založena na
modlitbě krále Ásy (2Pa 14,11). Její překlad zní následovně: 

Klíčový verš: 2Pa 15,2  
„slyšte mě, Áso a všichni Judejci

a Benjamínci! Hospodin bude s vámi, 
když budete s ním.“

Králové Izraele a Judy
Blok B

Tato lekce patří:

PřečTI sI: 2Pa 14,1-12; 15,1-15; 16,1-13

1. lekce Král Ása

Toto je druhý ze tří bloků o králích Izraele a Judy

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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A. Vlastními slovy popiš věci, které Ása dělal a které byly „dobré a správné v očích
Hospodina“
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

B. Vypiš verš, který ukazuje, že Ása kladl velký důraz na to, aby jeho národ znal Boží slovo
.....................................................................................................................................................

Přečti si modlitbu krále Ásy v 2Pa 14,11. Co nás učí o samotném Hospodinu a také o Ásově
víře?

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

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

Bez čeho byl podle Azarjáše Izrael dlouhou dobu?
1. ................................................ 2. ............................................  3. ...........................................

Co udělal Ása poté, co vyslechl Boží poselství od Azarjáše a dodal si nové odvahy? 
....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Vypiš Dt 10,12, abys zjistil/a, jak Mojžíš vyjádřil, co Hospodin žádá od svého lidu:

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

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

Ása byl připraven odstranit jednoho ze svých příbuzných z vlivné pozice. O koho se jednalo 
a jakým způsobem Ása ukázal svůj nesouhlas s tím, co dělala?

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

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

A. Navrhni několik důvodů, proč je lepší spoléhat se na Hospodina než na druhé nebo na 
sebe samotného:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

b) Jaké dobré věci, které jsme mohli vidět u krále Ásy, by DNES měl mladý křesťan  
následovat?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Králové Izraele a Judy Blok B
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Celkem 
za tuto lekci

1. lekce Král Ása

Poznámka pro studenty: Doporučujeme přečíst si vybrané biblické úseky ke každé lekci alespoň dvakrát
nebo třikrát,  abyste se seznámili s příběhem každého z králů, než se pustíte do samotné lekce a
pracovního listu.

PRACOVNÍ SEŠIT



Jeruzaléma, prorok Jehú ho pokáral (19,2-3). Na
rozdíl od svého otce přijal kritiku pokorně a byl
rozhodnut napravit svůj hřích.

Je smutné, že to nebyla poslední situace, ve které se
Jóšafat neosvědčil, jak se dozvídáme z 2Pa 20, 35-
37! Z toho, jak se zachoval, plynuly dalekosáhlé
důsledky pro jeho syna Jórama, který si nakonec
vzal Achabovu dceru (2Kr 8,16-18). ve 2Pa 21,4-6
jsou zaznamenány Jóramovy převrácené skutky!
Za každou cenu bychom se měli chránit před všemi
hříšnými vztahy, které nás svedou ze zbožné cesty
životem a povedou k duchovní katastrofě! (Přečti si
2K 6,14-15.)

JsMe ZCelA ZÁvIslí?
Jedna z hlavních událostí, ke kterým došlo
v průběhu Jóšafatovy vlády, je zaznamenaná ve 2Pa
ve 20. kapitole. odkazuje na dobu, kdy Judsko čelilo
útoku ohromné armády složené z několika okolních
národů. Král byl těžce zkoušen a nacházel se pod
velikým tlakem, ale v této situaci se uchýlil
k Hospodinu a spoléhal zcela na něj! lidsky řečeno,
nebylo úniku, a protože si toho byl vědom, hledal
Boží pomoc. Když první křesťané čelili protivenství
ze strany nevěřících, zachovali se stejně (Sk 4,21-31
a 12,5-11). Je toto i náš postoj vůči těžkostem?

Jóšafat vedl národ v modlitbě a poté obdržel
nádhernou odpověď od Hospodina – viz 17. verš!
Jóšafat se okamžitě poklonil a vzdal chválu a díky.
Příštího rána, jak si čteme v klíčovém verši, král
povzbudil lid a o několik hodin později byli svědky
ohromného vítězství!

Následování Krista místo světa, poslušnost Božímu
slovu a závislost na Pánu nás ochrání před mnoha
duchovními nepřáteli. Pokud si stanovíme své cíle
vysoko a spolu s Pavlem řekneme: „Vždyť žít pro
mne [znamená] Kristus“ (Fp 1,21), potom zažijeme
také bohaté Boží požehnání a vítězství v našich
životech.

Jóšafat vládl po svém otci Ásovi celkem 25 let.
opravdu miloval Hospodina, ale občas jednal
rozporuplně. Pokud k sobě budeme upřímní,
je pravděpodobné, že náš život se podobá tomu
jeho! Usilujeme žít pro Krista v poslušnosti jeho
slova, ale kvůli kamarádům nebo věcech, kterými
se zabýváme, Boha zrazujeme! Položme si teď
v rámci studia života tohoto krále čtyři otázky.

JsMe sKUTečNĚ JINí?
Jeden z prvních pozitivních prvků, kterých si
u Jóšafata můžeme povšimnout, je jeho touha být
jiný. Chtěl následovat zbožný příklad Davida (17,3).
Není jednoduché, když druzí vidí, že jsme jiní. Buďto
jsme nuceni myslet, mluvit a jednat jako nekřesťané,
nebo se vystavujeme nebezpečí, že se nám vysmějí
nebo se nám budou vyhýbat. Uděláme však dobře,
když budeme následovat Jóšafata - „Srdcem se
natolik upnul k Hospodinovým cestám…“ (17,6)
(B21) Mělo by být vždy v našem zájmu líbit se Bohu
více než lidem okolo nás. všimni si, jak mu za to
Hospodin požehnal (17,3 a 5).

JsMe sKUTečNĚ HorlIví?
Jóšafat velmi zdůrazňoval Boží slovo. Je dobré
vykazovat horlivost, když se jedná o Písmo.
Je zaznamenáno, že „žil podle jeho příkazů“ (v. 4)
a vyslal vůdce, leviti a kněze, „… aby učili v judských
městech“ (v. 7). Král toužil po tom, aby všichni slyšeli
a znali, co Bůh říká ve svém slově. Je třeba, abychom
si my křesťané stanovili prioritu studovat Bibli
nejprve samostatně a pak se o ni podělit s ostatními
(Ko 3,16 a Sk 5,42).

Je JeDNoDUCHÉ NÁs svÉsT? 
ve 2Pa 18. kapitole máme první dvě svědectví
o tom, jak byl Jóšafat sveden od poslušnosti
Hospodinu. spříznil se s Achabem, bezbožným
králem Izraele, se kterým šel do války proti Asýrii
(18,1 a 3). Achab si oblékl převlek, a tak Jóšafata
mylně považovali za krále Izraele a zaútočili na něj!
čteme si: „Jóšafat volal o pomoc a Hospodin mu
pomohl“ (v. 31). Unikl jen o vlásek. Když se vrátil do

Klíčový verš: 2Pa 20,20                   
„Jóšafat zůstal stát a řekl: … věřte 
Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte!“

Králové Izraele a Judy
Blok B

Tato lekce patří:

PřečTI sI: 2Pa  17, 1-9; 18, 1-4 a 28-32;
19,1-3; 20,1-3 a 17-20

2. lekce Král Jóšafat 

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Křesťanský život (4 bloky)  Církev (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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Jakým způsobem byl Jóšafat připraven se lišit od svých současníků (2Pa 17,3-6)? 
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Přečti si 2Pa 17,7-9 a krátce odpověz na následující otázky:
i.   Co udělali všichni muži zmínění v těchto verších pro krále?..........................................
ii.   Kdy začali s touto prací? ...................................................................................................
iii.  Jakou knihu si vzali sebou? ...............................................................................................
iv.  Kdo byli elíšama a Jóram? .................................................................................................

Proč je čtení Písma stěžejní pro dnešní mladé křesťany?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Jakou důležitou lekci se můžeme naučit z událostí v Jóšafatově životě, když se spojil nejdříve
s Achabem a pak s Achazjášem (2Pa 20,35-37)?

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

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

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

Přečti si Jóšafatovu modlitbu ve 2Pa 20,6-12.
i.   Co se můžeme naučit o Bohu z této modlitby?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ii.  Poslední část modlitby ukazuje královu závislost na Bohu. Přepiš ji:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

„Vůbec nezáleží na tom, s kým se křesťané druží!“ Ve světle naší lekce o Jóšafatovi - je toto
tvrzení správné? Napiš krátký odstavec, ve kterém zdůvodníš své myšlenky podpořené
biblickými odkazy:

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

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

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

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

Králové Izraele a Judy Blok B
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Celkem 
za tuto lekci

2. lekce Král Jóšafat 
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



Navzdory trojímu projevu Hospodinovy moci, čímž
byla nad jakoukoli pochybnost prokázána bezmocnost
jeho model, Achab pokračoval ve svém dřívějším
jednání.

Měli bychom usilovat o to, abychom byli jako elijáš,
aby naše životy věrně ukazovaly pravdu o Bohu a jeho
moc. Neměli bychom se „stydět za svědectví našeho
Pána“ (2Tm 1,8).

(2) vZPoUrA ProTI BoŽíMU slovU (1Kr 21)
vedle nestydaté modloslužby, čímž Achab porušoval
první dvě přikázání desatera, ignoroval také další
zákony, které Hospodin vydal. 1Kr 21,3 říká, že Nábot
rozuměl Písmu lépe než král. Nm 36,9 stanovuje,
že země má zůstat kmeni, který ji obdržel, a nemá být
předmětem obchodu. Konfiskace nebo nucený prodej
byly v Izraeli nelegální. Nábot byl natolik věrný,
že nebyl ochoten prodat svou půdu ani samotnému
králi ani pro materiální zisk. Jsme také tak věrní
Božímu slovu jako Nábot?
ve verši 4 si všimni královy reakce vůči tomuto
bohabojnému člověku. Achab se hněval na lidi, kteří
stáli na Božím slově. (viz také 1Kr 20,43.) I dnes
mohou nevěřící lidé nenávidět křesťany, kteří stojí
za Bohem (J 15,19), Bůh jim však slibuje odměnu
(Jk 1,3-12). Po Nábotově vraždě Bůh vyslal elijáše, aby
vyhlásil soud nad králem i královnou (verše 19 a 23).
Bůh slíbil, že Achab ponese zodpovědnost a své slovo
dodržel, neboť trest předpovězený ve verši 21,19
se naplnil ve verši 22,38!

(3) oTevřeNý oDPor BoŽíCH slUŽeBNíKŮ
(1Kr 21,20 a 20,8 a 27)
Jak elijáš, tak Mikajáš se pokoušeli působit proti
Achabovu hříšnému jednání, ale ten se vzmohl jen
na další vzdor! oba proroci byli věrní svému poslání
odhalovat všechno nesprávné, k čemu v národě
docházelo, a odvážní v tom, že Achabovi říkali,
co chtěl Hospodin! Achab považoval tyto lidi
za nepřátele a zjevně je nenáviděl! svět se k Pánu
Ježíši zachoval stejně a jako jeho následovníci
můžeme očekávat podobné zacházení (J 15,18-19)!
čím pohodlněji se cítíme ve světě a čím větší potěšení
nám působí jeho skutky, tím méně společenství
prožíváme s Pánem. vzpomeň si na slova z Ř12,2:
„Nenechte se formovat tímto světem“(B21).
Podobně jako všichni tito oddaní muži bychom i my
měli založit svá přesvědčení na Božím slově
a nepodlehnout jakémukoliv tlaku, který by se snažil
nás od nich odvrátit. (Přečti si 1K 16,13.)

Tyto lekce se zaměřují hlavně na judské krále. Nyní
se však podíváme na Achaba, osmého krále
Izraele, tedy severního království. Než se Achab
stal králem, předcházela ho řada slabých vládců,
mnohé násilí a vraždy.

Potom přišel na scénu Achab. Duchovní život
v Izraeli dosáhl během 22 let Achabovy vlády
úplného dna. on a jeho veskrze zlá žena Jezábel
z Týru zavedli převrácené uctívání Baala. Písmo
zdůrazňuje zvrácenost tohoto krále i tím, jak jeho
život zasazuje do kontrastu životů tří Božích mužů
– elijáše, elíši a Mikajáše. Jejich věrnost
a odhodlání jsou chvályhodné. v naší lekci bychom
rádi vykreslili jejich postoj vůči přílivu zla, které
zmítalo zemí během období Achabovy vlády.
Zkrátka, Achab byl ve vzpouře – vůči Božímu
charakteru a také vůči Hospodinovým cestám. 
Na druhé straně byli tito tři muži, kteří byli
připraveni stát na Boží straně bez ohledu
na následky! To je výzva také pro nás! Jak moc
jsme ochotní hovořit v dnešním hříšném světě
na obhajobu Pána a stát na jeho straně?

(1) vZPoUrA vŮčI BoŽíMU JMÉNU
(1Kr 16,29-33; 17,1 a 18,18-21)
Tím, že Achab podporoval a otevřeně se účastnil
uctívání Baala, falešného boha, jehož vyznavačkou
byla Jezábel, odmítal Boha Izraele (16,30-33). Jeho
činy skutečně Hospodina rozhněvaly a vyjevily
míru jeho vzpoury vůči Pánovu jménu! Bůh proto
poslal elijáše, aby k Achabovi promluvil v jeho
zastoupení. Nejprve byl vyslán, aby vyhlásil soud
(17,1), a potom, aby Achabovi ukázal, jak je
Hospodin mocný (18,1). Když elijáš před krále
předstupoval, byl ve svých soudech nebojácný (viz
klíčový verš). Achab překvapivě souhlasil, aby se
elijáš utkal s Baalovými proroky. elijáš vyzval lid
i krále: „Jak dlouho budete kulhat na dvě strany?
Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním,
a jestliže Baal, jděte za ním“ (18,21). 

Klíčový verš: 1Kr 18,18 
„… Zkázu na Izrael nepřivádím já, 

ale ty a dům tvého otce, když 
opouštíte Hospodinovy příkazy
a chodíte za baaly.“

Králové Izraele a Judy
Blok B

Tato lekce patří: PřečTI sI: 1Kr 16,29-33; 17,1; 18,1 a 16-21 
a 37-39; 21,1-4 a 16-24; 22,13-28
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Uveď podrobnou odpověď na otázku, jak Achab „zatěžoval Izrael“.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Jakými třemi způsoby bylo Achabovi dokázáno, že pravým Bohem je živý Hospodin, a ne Baal?
...................................................................................................................................................

Elijáše stálo mnoho odvahy, aby konfrontoval Achaba s Božím poselstvím! Vypiš, co Pavel
říká v listu Ř 1,16, a pak zkus popsat, jak se my coby křesťané někdy „stydíme“:

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

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

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

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

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

Přečti si Sk 6,11-13 a 7,58. Jaké podobnosti vidíš mezi událostí vedoucí k Nábotově smrti a tím,
co se stalo s prvním křesťanským mučedníkem Štěpánem?

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

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

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

Přečti si 1Kr 21,25-29.
i. Jakým způsobem projevil Bůh milosrdenství vůči Achabovi? ...........................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ii. Proč k němu byl milosrdný? ..............................................................................................
...................................................................................................................................................
iii. Proč je Boží milosrdenství vůči Achabovi tak překvapivé? ............................................
...................................................................................................................................................
Cituj část verše, abys podpořil/a svou odpověď: ..................................................................
...................................................................................................................................................

VLASTNÍMI SLOVY POPIŠ, jak král Achab zemřel (viz 1Kr 22,29-35)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

V překladu B21 zní Ř 12,2 následovně: „Nenechte se formovat tímto světem.“ Jak může
křesťan úspěšně překonávat tlaky světa, které jsou v rozporu s Božími cestami?

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

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

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

...................................................................................................................................................
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RŮZNÉ VLIVY!
Je bez debat, že Jójadův vliv nad Jóaše byl dobrý.
To stálo v naprostém protikladu vůči zlému vlivu
Atalji, který uplatňovala na svou rodinu! Během
života tohoto zbožného kněze nejenže král dělal
čest Bohu způsobem svého života (24,2), ale národ
znovu obnovil konání uctívání a obětí v chrámu
(v. 14). To následovalo po Jóašově rozhodnutí
chrám opravit.

Duchovní přátelství jsou skutečným požehnáním,
ale přijdou zkoušky, ve kterých musíme obstát sami.
Je smutné, že to byla Jóašova slabina! Po smrti
kněze byl stejně ovlivnitelný k páchání zla, jako byl
předtím ovlivňován ke konání dobra (verše 17-22)!
Možná nás šokuje, že ten, kterému byla projevena
taková laskavost, komu se dostalo výsady být
vychováván ve zbožném prostředí a kdo začal tak
slibně, může tak rychle odpadnout a snížit se
k vražednému skutku (viz 24,21)! Dávejme si pozor,
protože jsme všichni vystaveni satanovým
zlomyslným útokům!

Je důležité, abychom si vyvinuli „duchovně pevný
charakter“, a budeme schopni přesvědčivě stát
na zásadách Božího slova a také podle nich jednat,
obzvláště když ti, ke kterým vzhlížíme
a následujeme je, již nejsou s námi. Nemůžeme být
závislí na víře někoho druhého. sami musíme
důvěřovat Bohu a žít pro něj!

Je tragické, že po čtyřiceti letech vlády byl Jóaš
zavražděn svými služebníky v odplatě za to,
co udělal Jójadovu synu. 

Životy těchto starozákonních postav byly
zaznamenány, abychom se mohli naučit mnoho
duchovních a praktických lekcí. Musíme si všímat
jejich chyb a vyvarovat se léček. Měli bychom
usilovat o následování těch vlastností, kterými
se vyznamenali jako věrní Boží služebníci. I dnes Pán
hledá mladé lidi, kteří jsou ochotni ho mít ve svých
životech na prvním místě, ať si svět myslí cokoliv!

v důsledku Jóšafatova spojenectví s Achabem 
(2Pa 18) a sňatku jeho syna (Jehorama) s Achabovou
dcerou (Atajlou) prošel judský národ velikým
duchovním úpadkem. To trvalo až do chvíle, kdy
Jóšafatův pravnuk Jóaš nastoupil na trůn. Tehdy se
národ začal znovu navracet k Hospodinu.

VRAŽEDNÉ RUCE!
Jóašův život začal dramaticky! Poté, co Jehú
zavraždil jeho otce Achazjáše, rozhodla se jeho
babička Atalja zavraždit „všechny královské
potomky“ (22,10). To, jak si zachránil život, krátce
zmíníme, ale jedna věc je jistá - jeho vlastní rodina
mu vskutku neposkytla nejlepší model nebo příklad,
který by měl následovat! Atalja pokračovala v cestě
své matky Jezábel. očividně uplatňovala značný vliv
na svého manžela a později syna Achazjáše 
(2Pa 21,6 a 22,3). Navíc ji satan později podnítil
vyhladit Davidovu královskou linii, která
nevyhnutelně vede k Pánu Ježíši Kristu! Bez ohledu
na to, z jakých poměrů vycházíme nebo v jakých
okolnostech se nacházíme, musíme my, křesťané,
následovat příklad Pána Ježíše. Pamatuj, co Petr řekl
o Pánu: „… zanechal vám příklad, abyste šli v jeho
šlépějích“ (1Pt 2,21).

ÚTĚK O VLÁSEK!
Byly to jedny z nejtemnějších dnů národních dějin!
Princezna Jóšeba, Jóašova rozhodná a zbožná teta,
zachránila dítěti z královské rodiny život. Byla
manželkou kněze Jójady (22,11). starali se o Jóaše
v Božím domě. Během šestiletého období, kdy Atalja
vládla v jižním království a prosazovala uctívání
Baala (2Pa 24,7), mladý Jóaš tajně vyrůstal
v chrámu. Podobně jako předtím na samuela,
i na jeho mladou mysl to mělo značný vliv. Možná
právě zde Jóaš pozoroval Jójadovu péči o chrám, což
ovlivnilo jeho vlastní názory a zájmy (viz 2Pa 24,4).
Ten, kterému byla již v sedmi letech předána
zodpovědnost za vládu nad národem a dodržování
zákona, nemohl projít lepší přípravou! 

Klíčový verš: 2Pa 22,12 
„Byl [Jóaš] s nimi ukryt v Božím 
domě po šest let, zatímco Atalja 
kralovala nad zemí.“ 

Králové Izraele a Judy
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VLASTNÍMI SLOVY POPIŠ, JAK BYL JóAŠ ZACHRÁNĚN PřED SMRTÍ, A PODROBNĚ POPIŠ POSTAVY, KTERÉ SE NA TOM PODÍLELY

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

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

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

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

KRÁTCE POPIŠ, JAK BYLA UCHVATITELKA TRŮNU, KRÁLOVNA ATALJA, SVRžENA A JAK BYLA KONSTITUČNÍ MONARCHIE

OBNOVENA DOBřE NAPLÁNOVANOU AKCÍ (KLÍČOVÁ PASÁž - 2Pa 23,3-11)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

SROVNEJ VLIV ATALJI A JóJADY NA CELý NÁROD

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

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

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

DEJ UDÁLOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K ATALJINĚ SMRTI DO SPRÁVNÉHO POřADÍ S POMOCÍ ČÍSEL 1 Až 5. 
PřEČTI SI 2PA 23,12-17:

volAlA: „sPIKNUTí, sPIKNUTí!“ ..........................................................................................................
lIDÉ oPĚvovAlI KrÁle. .....................................................................................................................
roZTrHlA svÉ roUCHo......................................................................................................................
lIDÉ sTrHlI BAAlŮv DŮM. ..................................................................................................................
UsMrTIlI JI vNĚ CHrÁMU. ..................................................................................................................

V TÉTO LEKCI JE NĚKOLIK DŮLEžITýCH ČÍSEL. NAPIŠ KRÁTKOU VĚTU KE KAžDÉMU ČÍSLU OHLEDNĚ JEHO KONTExTU A UVEď,
V JAKÉM VERŠI SE VYSKYTUJE:

I)   7............................................................................................... KAPITolA ........... verš ..............
II) 40 .............................................................................................. KAPITolA ........... verš ..............
III)  6 .............................................................................................. KAPITolA ........... verš ..............

NAVRHNI NĚJAKý ZPŮSOB, JAK MOHOU MÍT KřESťANÉ DOBRý VLIV NA SVÉ SPOLU-KřESťANY I NEVĚřÍCÍ:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

A) NAVRHNI NĚJAKý ZPŮSOB, JAK MOHOU MÍT KřESťANÉ DOBRý VLIV NA SVÉ SPOLU-KřESťANY I NEVĚřÍCÍ:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

B) NAPIŠ VĚTU, VE KTERÉ VYSVĚTLÍŠ, JAK JóAŠ PO JóJADOVĚ SMRTI ZKLAMAL:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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