PRACOVNÍ LIST K 63. LEKCI (Judští králové 1)
Úkol 1: Rozlušti jména prvních judských králů (potomků krále Rechabeáma/Roboáma) a přiřaď je
(spoj čárou) k jednomu ze symbolů ++ (velmi poslouchal Hospodina), + (poslouchal Hospodina), (neposlouchal Hospodina).

TLJAAA (6 let) ______________
ŠJOÁ (38 let) _____________
ŠJÓFATA (25 let) __________________
SÁA (41 let) _________
ŠIJBAÁ (3 roky) ______________
OÁRJM (8 let) _______________
CHAJÁŠZA (1 rok) ________________

Úkol 2: Spočítej délku vlády prvních osmi judských králů po rozdělení Izraele (první král Rechabeám),
spoj délku jejich vlády se správným rámečkem a podle prvního úkolu dopiš jméno daného panovníka.

Úkol 3: Podle charakteristiky přiřaď judské krále (napiš jméno správného krále k danému písmenu).

A ________________
B ________________
C ________________
D ________________
E ________________
F ________________
G ________________

A) začal vládnout již v 7 letech, nechal obnovit Hospodinův chrám,
s vládnutím mu pomáhal kněz
B) kraloval jen krátce, je zabit spolu s izraelským králem Jóramem po
bitvě proti aramejskému králi Chazaelovi, jeho matka se jmenovala
Atalja
C) odstranil hnusné modly, svou babičku zbavil postavení královny
kvůli modloslužbě, obrací se o pomoc k aramejskmu králi BenHadadovi
D) nechala vyvraždit všechny královské syny až na jednoho, jediná
královna na judském trůně
E) bojuje po celou dobu jeho vlády s izraelským králem Jeroboámem
a proti přesile volá k Hospodinu o pomoc; syn Rechabeáma,
pokračuje v hříších svého otce; Hospodin jej nechal vládnout jen
kvůli králi Davidovi
F) velmi pozitivní král, udělal reformu soudnictví, šel ve stopách
krále Davida; lid nechal vyučovat z knih Božího zákona; při útoku
Moábců a Amónců hledá Hospodina a ten jej vysvobozuje; většinu
jeho vlády je ale mír a země bohatne
G) povraždil všechny své bratry, aby si pojistil trůn; Bůh jej ranil
těžkou střevní chorobou, když zemřel, nikdo ho nelitoval; jeho ženy i
děti (až na jednoho) zajali nepřátelé

Biblický kvíz: Odpovědi hledej v 2. Královské 11-12 kapitole a 2. Paralipomenon 13-24 kapitole
1. Jak se jmenovala bohyně, jejíž posvátné kůly
nechal skácet král Ása?
2. Jak se jmenoval vidoucí (prorok), který vyčítal
Jošafatovi, že se spolčil s Achabem?
3. Pro jaký náklad mělo jet loďstvo vybudované
Jošafatem do Ofíru, ale nedorazilo tam?
4. Jak dlouho trvala střevní choroba krále Jórama,
na kterou také zemřel?
5. Jakým způsobem zemřel král Achazjáš (po
prohrané bitvě s aramejským králem)?
6. Jak se jmenoval kněz, který pomáhal vládnout
malému králi Joášovi?
7. Jak se jmenoval prorok, který upozorňoval
Joáše na to, že lid se znovu obrací k modlám?

