
DOMÝŠLIVÝ KRÁL
Jak smutná slova si čteme v 16. verši! „Když zesílil,
povýšilo se jeho srdce, až nakonec jednal zvráceně.
Zpronevěřil se Hospodinu, svému Bohu…“. Až do této
chvíle může být Uzijášovo jméno zmiňováno jedním
dechem vedle Davida nebo Šalomouna. Znovu navrátil
Izraeli územní a politickou nadvládu v nestálé oblasti
Blízkého východu. Ačkoli se stal králem již za svého
mládí, jeho vláda byla až do této chyby stabilní, stále
silnější a Bohu ke cti. Jaká tragédie, že dobrá pověst
byla zmařena pocitem jeho vlastní důležitosti a pýchy.
Z knihy Přísloví 6,16-19 se dozvídáme, že pýcha je
první ze sedmi konkrétních hříchů, které Bůh nenávidí.
(Viz také Ž 101,5.) Co udělal Uzijáš? Rozhodl se, že se
stane navíc ještě i knězem, a to přesto, že si byl vědom
toho, že to Boží slovo zakazuje. starozákonní učení
naprosto jasně rozlišuje kmen Juda jakožto pokolení
králů (Gn 49,10) a kmen Levi coby pokolení kněží 
(Dt 10,8). Nebylo Boží vůlí, aby kterýkoliv lidský
panovník byl zároveň knězem. Taková výsada byla
připravena pouze pro Pána Ježíše (Za 6,12-13).
Uzijášova troufalost a vstup do Boží svatyně přiměly
nejvyššího kněze Azarjáše a ostatní kněží, aby na něj
zavolali: „Odejdi ze svatyně, protože ses zpronevěřil!“
(v. 18). „Uzijáš se rozčílil… A jak se rozčílil na kněze,
vyrazilo se mu na čele malomocenství“ (v. 19). Jakmile
kněží spatřili Boží soud na jeho těle, krále vyobcovali,
protože „byl malomocný“ (v. 21). Po zbytek svého
života byl odloučen od chrámu i trůnu!

Bůh vzdoruje pyšným, protože nenávidí hřích pýchy.
Byla to pýcha, která udělala z Lucifera satana. Byla to
pýcha – touha být jako Bůh –, která přiměla evu, aby si
vzala zakázané ovoce! „Pýcha života“ (BK) je důkazem
světskosti podle 1J 2,16. Bůh si přeje, abychom byli
pokorní a závislí na něm, zatímco satan chce, abychom
byli pyšní a spoléhali se sami na sebe! satan rád
nafukuje naše vlastní ego a vede křesťana k tomu, aby
jednal po svém! Pýcha je satanův největší hřích a je to
jedna z hlavních zbraní, kterou proti nám používá.
Jediný protilék proti pýše je Boží milost a tuto milost
obdržíme ve chvíli, kdy se vzdáme Bohu. „Bůh se staví
proti pyšným, ale pokorným dává milost“ (Jk 4,6).
Podřídit se Bohu, přijmout jeho vůli pro můj život
a poslechnout Boží slovo mi umožní překonat
domýšlivost a vyvarovat se léčky, do které Uzijáš upadl
s tak zničujícími následky!

DOSPÍVAJÍCÍ KRÁL
Když něčí otec, děd nebo praděd zemřel násilnou smrtí,
jejich nástupce musel prokázat odvážné srdce!
Nezáviděníhodná úloha byla svěřena šestnáctiletému
Uzijáši. Na Uzijáše měly při jeho výchově dobrý vliv dvě
osoby - jeho matka Jekolja a vidoucí Zekarjáš, který měl
zájem na králově duchovním i politickém prospěchu.
Protože i nás v životě povzbuzují a ovlivňují zkušení
křesťané, měli bychom usilovat o to, abychom také byli
dobrým příkladem a měli dobrý vliv na druhé.

KRÁL DOBRODRUH
Uzijáš se ukázal jako velmi podnětný vůdce. Věhlas
krále coby generála dosáhl až k egyptu díky úspěšným
tažením proti Pelištejcům, Arabům a Meúnejcům
(verše 7 a 8). Jako vojenský génius měl výtečnou
armádu (verše 11-13), která byla také patřičně
vyzbrojena (verše 14 a 15). Jenom několik málo
vojenských velitelů mělo tak znamenitou výbavu a jen
o několika z nich by se dalo říct: „Bůh mu pomáhal…“
(v. 7). Uzijáši se však nedařilo jen ve vojenských
záležitostech. Byl to také schopný architekt a horlivý
zemědělec, jak je zmíněno v 9. a 10. verši. Uzijáš se
ukázal jako člověk mnoha talentů a během větší části
jeho 52 let trvající vlády „mu Bůh dopřával úspěch“ (v.
5) a dostávalo se mu „podivuhodné pomoci“ (v. 15).
Hospodin byl středem a na prvním místě v jeho životě.

Také my bychom měli pracovat pro Hospodina
s podobnou vizí a zápalem. William Carey, který žil v 18.
století a je obecně uznávaný za „otce moderní misie“,
řekl: „Očekávejte veliké věci OD Boha a usilujte o veliké
věci PRO Boha!“ Vždy pamatujme na to, že všechny
naše schopnosti a nadání coby učedníků Ježíše Krista
jsou darem od Boha a mělo by být ústředním zájmem
našeho života, abychom je užívali ve prospěch šíření
známosti Pána Ježíše a prosazování jeho díla! Je
smutné, že se dnes tolik času a energie promarní
v honbě za požitky a materiální ziskem, takže potom
opomíjíme dílo, které nám Bůh svěřil. 

Klíčový verš: Přísloví 16,18  
„Před zkázou je pýcha, před 

klopýtnoutím bývá povýšenost ducha.”

Králové Izraele a Judy
Blok C

Tato lekce patří:

PřečTI sI: 2 Paralipomenon 26,1-23

1. lekce Král Uzijáš

Toto je poslední ze tří bloků o králích Izraele a Judy
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JeHO CHARAKteR (Jeho vládnutí v Jeruzalémě)
2. Královská 18,1-8
Chizkijáš je zmíněn v devíti knihách Bible. Po Davidovi
byl zřejmě nejlepším králem Judska (viz v. 5). Proroci
Ozeáš, Micheáš a Izajáš žili ve stejné době jako on.
severní izraelské království v té době upadlo do zajetí
Asyřanů, kteří poté hrozili i Jeruzalému. Na začátku
Chizkijášovy vlády na tom byl jeho lid duchovně velmi
špatně. Když jeho otec, král Achaz, zavrhl Hospodina,
vedl národ do hříchu, a tak bezbožnost vzkvétala.
Chrám byl uzavřen a modloslužba se rozhojnila!
Přesto měl mladý princ skutečnou víru v Boha (v. 5).
Jeho osobní důvěra v Hospodina ukazuje, jak dalece je
obrácení osobní záležitostí. Nemáme-li osobní důvěru
v Hospodina, nemůžeme se vymlouvat na své
okolnosti nebo na způsob, jak jsme byli vychováni.

Verše 3-8 podtrhují jeho osobní character. Veřejně
zde totiž projevuje svou víru a oddanost Bohu. Boží
slovo mělo vysokou prioritu v Chizkiášově osobním
životě a také v životě jeho lidu (2Pa 30,22 a 31,4).
Důsledkem bylo Boží požehnání a vítězství nad
nepřáteli. Vždy bychom měli usilovat o to, abychom
nedávali satanu prostor v našich životech! Jinými
slovy, Chizkiáš byl odevzdaný z celého srdce. Měl lásku
k Bohu, Božímu slovu a Božímu lidu! (Podívej se na
klíčový verš 2Pa 29,10.) Jeho horlivost pro Boží věci
měla ohromný vliv na druhé, jak je uvedeno
v 2. Pa 30,12. Když své životy zcela odevzdáme
Hospodinu, objeví se v nich bohaté požehnání, které
nám přináší potěšení a které na druhou stranu může
přinést požehnání a velikou radost také dalším lidem.

JeHO ODHODLÁnÍ: (Postaral se o obnovu chrámu) 
2. Paralipomenon 29,3-19
Už ses někdy zamyslel/a nad tím, proč někdy ve svých
křesťanských životech stagnujeme, jsme neefektivní
a bez cíle? Proč nám připadá svět zajímavější než
Kristus? Je to nejspíš proto, že „náš život“ nebo „náš
chrám“ je v troskách, je naplněn sutí, odpadem
a potřebuje obnovit! Co je „naším chrámem“? Podívej
se do 1K 6,19-20 a 2K 6,16. Všimni si, co udělal
Chizkijášův otec (2Pa 28,19.24-25). Rozhodl se zničit
svaté věci, svévolně ukončil pravou bohoslužbu

KLíčOVý VeRŠ: 
2 Paralipomenon 31,20-21

„Chizkijáš činil to, co je dobré, správné a pravé před
Hospodinem jeho Bohem. Všechno dílo, které začal –
ohledně služby Božího domu … činil celým svým
srdcem.“

Králové Izraele a Judy
Blok C

Tato lekce patří:

PřečTI sI: 2 Královská 18,1-8, 
2 Paralipomenon 29,1-20  & 32,1-20

2. lekce    Král Chizkijáš

(uzavřením chrámu) a otevřeně demonstroval svůj
hřích. Musíme dávat pozor, aby se podobné věci
neobjevily i v našich životech. Nesmíme Pánu upřít
jeho ústřední místo v našich životech a nahradit ho
svými vlastními zájmy a touhami. Nesmíme
zanedbávat naše společenství s Pánem tím, že bychom
se nemodlili nebo nečetli Bibli. Také bychom se neměli
připravovat o vzájemné společenství s druhými
křesťany nebo otevřeně vzdorovat Pánu, protože
pokud budeme takto jednat, sklouzneme zpět a náš
duchovní život velmi utrpí!
Pozorně si všimni naléhavosti, se kterou se Chizkiáš dal
do díla (29,17.20.31 a 36)! Byla to vůbec první věc,
kterou udělal za své vlády (v. 3)! Věřil, že když se bude
starat o Boží dům (chrám) a bohoslužbu, Bůh dopřeje
pokoj jeho království a odvrátí svůj „planoucí hněv“
(v. 10). Proto poučil kněze a levity, aby se pustili do
vyčištění chrámu (v. 11 a 15-19). 
Podobně i my se potřebujeme „očistit od každé
poskvrny těla i ducha, dokonávajíce své posvěcení
v bázni Boží“ (2K 7,1). Pokud si uděláš čas a přečteš
30. a 31. kapitolu z 2Pa, všimneš si, že důsledkem
obnovy chrámu, Velikonoc a Božího slova byl nový
postoj vůči Bohu, nové povědomí o Bohu a vážnost
vůči němu! Chvála a radost se odrážela ve všem
a objevila se touha odstranit veškeré důkazy dřívějších
hříšných zvyků!

VÝZVy, KteRÝM čeLIL: (Porážka sancheríba) 
2. Paralipomenon 32,1-20
satan vždy bojuje proti křesťanům. Podobně jako
sancheríb (v. 1) se snaží „proniknout“ do naší mysli
skrze to, co vidíme a slyšíme. Následně se pokouší
„utábořit“ (v. 1)“. Musíme dávat pozor, abychom mu
nedovolili získat oporu v našich životech tím, že
bychom si hloupě „zahrávali“ s hříchem. Co udělal
Chizkiáš, když čelil sancheríbově hrozbám? Nejprve
ochránil zásoby vody (v. 3), následně posilnil obranu
(v. 5), ale nad vše ostatní důvěřoval Hospodinu. (Znovu
si přečti v. 6-8.) Když zběžně prolétneme verše 10-18,
uvidíme, jaké důmyslné způsoby nepřítel použil! Jaká
byla odpověď krále? Celou záležitost odevzdal
Hospodinu v modlitbě (v. 20 a 2Kr 19,14-19).
Důvěřoval samotnému Hospodinu, že mu pomůže
celou záležitost překonat.
Hospodin úžasně odpověděl, když poslal svého anděla,
který během jediné noci zlikvidoval 185 000 mužů
(2Kr 19,35)! Chizkijáš nebyl ochoten jít do
kompromisu nebo dovolit nepříteli, aby mu sebral
odvahu. svou sílu nalezl v samotném Hospodinu, a to
samé platí pro nás! Je zajímavé, že jméno Chizkijáš
znamená  „Jahve je síla“. (Přečti si Fp 4,13 a uvěř
tomu!)

Biblický kurz Nový život - skupina A, spása (3 bloky) Bible (2 bloky) Křesťanský život (4 bloky) Církev (3 bloky)
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před Hospodinem. Když mu bylo teprve 16 let,
„když byl ještě mladý, začal hledat Boha…“
(v. 3). Neexistuje vyšší touha, než je tato,
to platí pro každého náctiletého! O čtyři roky
později usiloval o vyčištění země od modlářství
a v 18. roce své vlády nařídil opravu chrámu
(v. 8).

Během této práce našel kněz „chilkijáš
knihu Hospodinova zákona vydaného
prostřednictvím mojžíše“ (v.14). Tento objev
Božího slova oznámili i králi Jošiášovi. Když mu
naslouchal a uslyšel o Božích soudech kvůli
neposlušnosti lidu, hledal Hospodinovo
milosrdenství skrze opravdové pokání a slzy
(v. 27). Když se pokořil, přikázal všem, aby se
shromáždili v chrámu a naslouchali
Hospodinovu slovu (v. 31). Jakmile ho přečetl,
učinil veřejnou smlouvu s Hospodinem, že ho
bude následovat a poslouchat jeho přikázání.
Nařídil lidu, aby udělali to samé (v. 32). Jeho
pevná ruka a osobní příklad v této záležitosti
vedl k období probuzení (v. 33). Jeden
z klíčových prvků bylo znovuzavedení
každoročního slavení Velikonoc (35,18). 

Jóšiáš našel svůj konec, když se snažil vzdorovat
egyptským silám na cestě do bitvy
u Karchemiše. V bitvě se střetla dvě hlavní
impéria starověkého světa – Babylon a egypt.
Jelikož Jóšiáš neuposlechl zprávu od Néka,
zahynul v bitvě, která následovala. Jóšiáš, veliký
král, jehož vláda se vyznačovala poslušností
a zbožností, nakonec nedbal na Boží varování.
Neuposlechl Boží vůli v rozhodující okamžik,
a tak selhal. Musíme se poučit z jeho chyby!
spoléhat se na naše vlastní plány bez ohledu
na Boží slovo a Boží záměry je bláznovstvím!
Raději usilujme o pokornou službu Hospodinu. 

MenAŠe – Zkroušený král 
2Pa 33,1-19

Vláda Menašeho představuje jeden
z nejdramatičtějších obratů v celé knize
Letopisů. Začal jako extrémně zlý král, který
vedl srdce lidu pryč od Hospodina (v. 2-9).
Další bibličtí pisatelé jako např. Jeremiáš viděli

v Menašeho vládě bod, ze kterého není úniku,
příčinu vedoucí k exilu (viz Jr 15,4). Nicméně
verše 10-17 nám předkládají záznam Menašeho
pokání, které vyplynulo z bolestivého
vyhnanství do Babylonu. To, co se stalo králi
osobně, když sám čelil vyhnanství, se mělo brzy
stát celému národu. Je důležité si všimnout,
že i ten nejpřevrácenější člověk může nalézt
milost, když se pokoří a volá k Bohu v modlitbě
(v.12-13). Všimni si, co bylo řečeno
Šalomounovi ve 2Pa 7,14. Menašeho pokání je
lekcí v tom, co to znamená Boží milost! Neměli
bychom však zapomínat, že královy dřívější
hříchy měly devastující následky pro jeho lid
a celé království! Kéž si vždy pamatujeme
pravdu z Ga 6,7: „Nemylte se, Bohu se nikdo
nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to take
sklidí“! I když se jednalo o ohromnou tragédii,
že tento mladý muž, jehož rodiče byli zbožní,
odmítal Boží slovo tak vehementně, je
povzbuzující se dozvědět, že naděje stále trvala.
Naděje existuje vždy, když se objeví opravdové
pokání!

JÓŠIJÁŠ – Kajícný král
2Pa 34,1-8.14-33 a 35,20-27

Jóšijáš podobně jako jeho děd Menaše
nastoupil na trůn, když byl ještě dítětem. stejně
jako Uzijáš a Chizkijáš usiloval o to, aby chodil
ve způsobech Davida a činil to, co je správné

KLíčOVý VeRŠ: Přísloví 16,19
„Je lepší být pokorný...“

Králové Izraele a Judy
Blok C

Tato lekce patří:

PřečTI sI: 2 Paralipomenon 33,1-19, 
34,1-8, 14-33 a 35,20-27 
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Nabúkadnesarovi. Měli se podřídit cizímu
nájezdníku a sloužit mu. Místo toho, aby se pokořili,
setrval sidkijáš spolu se zbytkem národa ve vzpouře
vůči Hospodinovu slovu.

Bezprostředně po sidkijášově korunovaci k němu
Jeremiáš promluvil a vyzýval ho, aby sloužil
Nabúkadnesarovi (Jr 27,12). Během obléhání
Jeruzaléma ho opětovně varoval před následky
neposlušnosti (Jr 34,1-7). Možná to na sidkijáše
do určité míry udělalo dojem, když viděl prorokovu
neústupnost, jak opakuje stejné poselství. O krátkou
dobu později nařídil, aby před něj proroka
předvedli. Naposledy byl král vyzván: „Poslechni,
prosím, Hospodina, ohledně toho, co ti říkám.“
(Jr 38,14.20) sidkijáš na chvíli zaváhal, ale nedokázal
se rozhodnout! V průběhu těchto tragických
událostí se stále objevovala jasná zpráva od Boha –
poslouchej a „povede se ti dobře a tvoje duše bude
žít“. Králi bylo prostě řečeno, že má na vybranou.
Znovu si přečti klíčový verš.

Pokud nejsi věřící v Pána Ježíše Krista, Bůh před
tebe předkládá podobnou volbu. Rozhodni se dnes
pro Krista a získej věčný život a pokoj s Bohem
(1J 5,12)!

V desátém měsíci devátého roku sidkijášovy vlády
přitáhl Nabúkadnesar a oblehl Jeruzalém.
O šestnáct měsíců později bylo město dobyto. I když
judský král utekl i se svou armádou, byli přemoženi
a zajati. Město bylo vypáleno, chrám vypleněn
a zničen a lid byl odvlečen do Babylonu (2Kr 25,1-9).

Je užitečné si povšimnout, že v hebrejském pořadí
starozákonních knih je kniha Letopisů
(Paralipomenon) jako poslední. A tak místo „klatby“
(mal 3,24) končí židovská Bible povzbuzením
z 2Pa 36,23! Když byli lidé z Judska v zajetí, Babylon
byl dobyt králem Kýrem z Persie. Přesně 70 let od
počátku zajetí vydal výnos, který umožnil Židům,
aby se vrátili do své země. Bůh dodržel svůj slib –
jako to dělá vždycky!

Prorok Jeremiáš byl svědkem celé smutné historie
posledních judských králů. Ve 2Pa 35,25 si můžeme
všimnout, jak naříká nad smrtí krále Jóšijáše.
Po smrti Jóšijáše usedli na trůn tři z jeho synů
a jeden vnuk. Judské království nastoupilo cestu
náboženského a politického úpadku, protože žádný
z Jóšijášových potomků se nebál Hospodina!

Králové Judska až do zajetí
(spolu s délkou jejich vlády)

Nejprve vládl Jóachaz, jeho třetí syn. Jeho vláda
trvala pouhé tři měsíce (2Pa 36,1-2). Poté Jójakim,
jeho nejstarší syn, setrval na královském trůně 11 let
(36,5). Jójakín, osmnáctiletý syn Jójakima, vládl
3 měsíce a 10 dnů (36,9). Když bylo sidkijášovi,
poslednímu z Jóšijášových synů, 21 let, nahradil
na trůně svého synovce a vládl 11 let (36,11). 

Kvůli jejich převrácenosti Hospodin dovolil, aby byl
judský národ odveden do vyhnanství. Zajetí
probíhalo v několika fázích. V prvním roce své vlády
obsadil Nabúkadnesar Jeruzalém, učinil Jójakima
svým služebníkem a mnohé lidi odvlekl jako zajatce
do Babylonu (2Kr 24,1).  To byl začátek zajetí, které
trvalo 70 let (Jr 25,1-3 a 11-13).

Prorok Jeremiáš věrně varoval národ a jeho krále
celých 23 let! Ke králi sidkijášovi promluvil Jeremiáš
přímo více než jedenkrát. Jeho poselství bylo jiné
než to, které oznamoval předchozím králům, kdy by
pokání ještě mohlo odvrátit přicházející soud. Bůh
nyní skrze Jeremiáše oznamoval lidu, aby se vzdali

KLíčOVý VeRŠ: Jeremjáš  21,8 
„Toto praví Hospodin:
Hle, kladu před vás cestu života
a cestu smrti.“ 

Králové Izraele a Judy
Blok C

4. lekce Král sidkijáš a zajetí
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Jóachaz       Jójakim          Sidkijáš
třetí syn            nejstarší syn          nejmladší syn 

(3 měsíce)                (11 let)                  (11 let)

Jójakín
(3 měsíce a 10 dní)  

Šealtiel
(ezd 3,2 a Ag 2,2) 
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