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� Základní verš 
„Hospodine zástup�, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi B�h nade všemi královstvími zem�. 
Ty jsi u�inil nebesa i zemi.“ (Iz 37:16) 
 

   Chudý muž jde bosý a za ruku drží své dva syny. Další rodina veze celý sv�j majetek na voze, který táh-

nou vyzáblí voli. Jeden muž vede voly, zatímco dv� ženy sedí na voze. Ti mén� š�astní nemají v�z, a proto 

musí sv�j majetek nést na zádech. 

   Poj�me ale dál… Všude plno voják�. Beranidlo prudce naráží do m�stské brány. Lukost�elci, kte�í stojí 

na beranidle, st�ílejí do obránc� na hradbách. Krveprolévání dosáhlo nejvyšší možné míry. 

   Další obraz. Král usedá vznešen� na sv�j tr�n, p�ijímá ko�ist a zajatce. N�kte�í zajatci k n�mu p�istupují se 

zvednutými rukama a prosí o milost. Ostatní poklekají anebo se uklán�jí. Nad králem zaznívají slova: „San-

cheríb, král sv�ta, král Asýrie ... zasedl na tr�n, aby si prohlédl ko�ist m�sta Lakíš.“ (Russel, John Malcolm. 

The Writing on the Wall, Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1999, s. 137, 138) 

   Tato série obraz�, která kdysi zdobila st�ny Sancheríbova nádherného paláce, je nyní v britském muzeu    

a pomáhá nám lépe pochopit p�íb�h Božího lidu a jeho silného nep�ítele. 
 

 V této lekci se blíže podíváme na osudy Judska za doby krále Chizkijáše, kdy musely Boží d�ti 
�elit vále�né hrozb� ze strany mocné Asýrie. Uvidíme, jak do lidsky ne�ešitelné situace vstoupil 
B�h, p�inesl záchranu a ukázal tak celému sv�tu nejen svou moc, ale i lásku. 
 

� Osnova lekce: 
1. Krizová situace 
    a. P�esila nep�átelské armády (ned�le) 
    b. Pocit opušt�nosti Bohem (pond�lí) 
2. Boží zásah 
    a. Zaslíbení záchrany (úterý) 
    b. Porážka nep�átel (st�eda) 
3. P�íležitost k vd��nosti a oslav� Boha (�tvrtek) 
 

NE 7. února – Judsko v nebezpe�í (Iz 36:1) 
Iz 36:1  „Ve �trnáctém roce vlády krále Chizkijáše vytáhl Sancheríb, král asyrský, proti všem opevn�ným 
m�st�m judským a zmocnil se jich.“ 
2Pa 32:1-8  „1Po t�chto událostech a skutcích v�rnosti p�itáhl Sancheríb, král asyrský. P�itáhl do Judska, 
oblehl opevn�ná m�sta a na�ídil, aby mu prolomili hradby. 2Když uvid�l Chizkijáš, že Sancheríb p�itáhl a 
že se chystá do boje proti Jeruzalému, 3dohodl se s velmoži a bohatýry, že zasypou vodní prameny, které 
byly vn� za m�stem, a ti mu poskytli pomoc. 4Shromáždilo se množství lidu a zasypali všechny prameny i 
potok, který protékal st�edem zem�. �ekli: „Pro� mají asyrští králové najít tolik vody, až p�itáhnou?“ 5Dal 
se do p�estavby celé hradební zdi, která byla samá trhlina, a vyhnal ji až po v�že. Zven�í vystav�l další 
hradební ze�. Opravil též Miló v M�st� Davidov� a po�ídil množství ošt�p� a štít�. 6Nad lidem ustanovil 
vojenské velitele a shromáždil je k sob� na prostranství v brán� m�sta. Promluvil jim k srdci: 7„Bu�te 
rozhodní a udatní, nebojte se a ned�ste se asyrského krále ani toho hlu�ícího davu, který je s ním. S námi 
je n�kdo v�tší než s ním. 8S ním je paže lidská, ale s námi je Hospodin, náš B�h, aby nám pomohl a vedl 
naše boje.“ Lid se spolehl na slova Chizkijáše, krále judského.“ 
2Pa 28:16-21  „16V ten �as poslal král Achaz ke král�m asyrským prosbu , aby mu poskytli pomoc. 17Edómci totiž znovu 
p�itáhli a n�které v Judsku pobili nebo zajali. 18Také Pelištejci vpadli do m�st v P�ímo�ské nížin� a v jižním Judsku         
a dobyli Bét-šemeš, Ajalón, Gederót, Sóko s jeho vesnicemi, Timnu s jejími vesnicemi, Gimzo s jeho vesnicemi a usídlili 
se tam. 
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19Hospodin totiž poko�oval Judu kv�li Achazovi, králi izraelskému, nebo� si po�ínal v Judsku bezohledn� a zpronev��oval 
se Hospodinu. 20I p�itáhl k n�mu Tiglat-pileser, král asyrský, ale jeho moc neupevnil, jen ho sužoval. 21A�koliv Achaz 
vydrancoval Hospodin�v d�m i d�m královský a domy velmož� a dal všechno asyrskému králi, nepomohlo mu to.“ 
2Kr 20:20  „O ostatních p�íb�zích Chizkijášových, o všech jeho bohatýrských �inech a jak ud�lal rybník a vodovod, jímž 
p�ivedl vodu do m�sta, se píše, jak známo, v Knize letopis� král� judských.“ 
2Pa 32:30  „Chizkijáš zasypal horní vody Gíchónu a svedl je spodem p�ímo na západ do M�sta Davidova. Všechno 
Chizkijášovo po�ínání provázel zdar.“ 
 

PO 8. února – Propaganda (Iz 36:2-20) 
Iz 36:2.4.7-10.14.18-20  „2Asyrský král poslal nejvyššího �íšníka z Lakíše do Jeruzaléma ke králi Chizki-
jášovi… (…) 4Nejvyšší �íšník na n� zavolal: „Pov�zte Chizkijášovi: Toto praví velkokrál, král asyrský: Na 
co vlastn� spoléháš? (…) 7�ekneš mi snad: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha,‘ ale je známo, že 
Chizkijáš odstranil jeho posvátná návrší a jeho oltá�e a že Judovi a Jeruzalému poru�il: ‚Pouze p�ed 
tímto oltá�em se budete klan�t.‘ 8Vsa� se tedy nyní s mým pánem, asyrským králem. Dám ti dva tisíce 
koní, dokážeš-li k nim sehnat jezdce! 9Jak bys mohl odrazit jediného místodržitele z nejmenších služební-
k� mého pána, i když se spoléháš na Egypt pro jeho vozbu a jízdu! 10Cožpak jsem vytáhl bez Hospodina 
proti této zemi, abych ji zni�il? Hospodin mi na�ídil: Vytáhni do této zem� a zni� ji!“ (…) 14„Toto praví 
král: ,A� vás Chizkijáš nepodvádí,‘ protože vás nedokáže vysvobodit! (…) 18Jen a� vás Chizkijáš nepod-
n�cuje slovy: ,Hospodin nás vysvobodí.‘ Zdali n�kdo z boh� pronárod� vysvobodil svou zemi z rukou 
asyrského krále? 19Kde byli bohové Chamátu a Arpádu? Kde byli bohové Sefarvajimu? Což vysvobodili   
z mých rukou Sama�í? 20Který ze všech boh� t�chto zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Že by 
Hospodin vysvobodil z mých rukou Jeruzalém?““ 
Iz 10:13.14  „13nebo� �ekl: ‚Vykonal jsem to silou své ruky a svou moudrostí – vždy� se v tom vyznám. Zrušil jsem hranice 
národ�, co nakupily, to jsem vydrancoval a jako býk jsem svrhl vládce z tr�nu. 14Jako hnízdo nalezla má ruka bohatství 
národ�; jako se vybírají opušt�ná vejce, tak jsem vybral celou zemi. Nikdo ani k�ídlem nezamával, nikdo zobák neotev�el 
a nepípl.‘“ 
Iz 36:2-20  „2Asyrský král poslal nejvyššího �íšníka z Lakíše do Jeruzaléma ke králi Chizkijášovi se silným vojskem. Ten 
se zastavil u strouhy Horního rybníka, který je u silnice k Valchá�ovu poli. 3Vyšel k n�mu Eljakím, syn Chilkijáš�v, který 
byl správcem domu, Šebna, písa�, a Jóach, syn Asaf�v, kanclé�. 4Nejvyšší �íšník na n� zavolal: „Pov�zte Chizkijášovi: 
Toto praví velkokrál, král asyrský: Na co vlastn� spoléháš? 5�íkáš: ‚Pouhé slovo p�inese radu i zmužilost k boji.‘ Nuže, 
na koho spoléháš, že se proti mn� bou�íš? 6Hle, spoléháš na Egypt, na tu nalomenou t�tinovou h�l. Kdokoli se o ni op�e, 
tomu pronikne dlaní a propíchne ji. Takový je farao, král egyptský, v��i všem, kte�í na n�ho spoléhají. 7�ekneš mi snad: 
‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha,‘ ale je známo, že Chizkijáš odstranil jeho posvátná návrší a jeho oltá�e a že 
Judovi a Jeruzalému poru�il: ‚ Pouze p�ed tímto oltá�em se budete klan�t.‘ 8Vsa� se tedy nyní s mým pánem, asyrským 
králem. Dám ti dva tisíce koní, dokážeš-li k nim sehnat jezdce! 9Jak bys mohl odrazit jediného místodržitele z nejmenších 
služebník� mého pána, i když se spoléháš na Egypt pro jeho vozbu a jízdu! 10Cožpak jsem vytáhl bez Hospodina proti této 
zemi, abych ji zni�il? Hospodin mi na�ídil: Vytáhni do této zem� a zni� ji!“ 11Eljakím, Šebna a Jóach odpov�d�li nejvyš-
šímu �íšníkovi: „Mluv rad�ji ke svým služebník�m aramejsky, vždy� rozumíme. Nemluv na nás judsky, aby to neslyšel lid, 
který je na hradbách.“ 12Ale nejvyšší �íšník odv�til: „Zdalipak m� m�j pán poslal, abych mluvil tato slova k tvému pánovi 
a k tob�? Zdali ne k muž�m, kte�í obsadili hradby a budou jíst svá lejna a pít svou mo� spolu s vámi?“ 13Nejvyšší �íšník 
se postavil a volal judsky co nejhlasit�ji: „Slyšte slova velkokrále, krále asyrského! 14Toto praví král: ‚A� vás Chizkijáš 
nepodvádí,‘ protože vás nedokáže vysvobodit! 15A� vás Chizkijáš nevede k spoléhání na Hospodina slovy: ‚Hospodin nás 
ur�it� vysvobodí a toto m�sto nebude vydáno do rukou asyrského krále!‘ 16Neposlouchejte Chizkijáše. Toto praví král 
asyrský: ‚Sjednejte se mnou dohodu a vyjd�te ke mn�. Každý z vás bude jíst ze své vinné révy a ze svého fíkovníku a pít 
vodu ze své cisterny, 17dokud nep�ijdu a nevezmu vás do zem� stejné , jako je zem� vaše, do zem� obilí a moštu, do zem� 
chleba a vinic.‘ 18Jen a� vás Chizkijáš nepodn�cuje slovy: ‚Hospodin nás vysvobodí.‘ Zdali n�kdo z boh� pronárod� 
vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále? 19Kde byli bohové Chamátu a Arpádu? Kde byli bohové Sefarvajimu? Což 
vysvobodili z mých rukou Sama�í? 20Který ze všech boh� t�chto zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Že by Hospodin 
vysvobodil z mých rukou Jeruzalém?““ 
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2Kr 18:17-35  „17Asyrský král poslal nejvyššího velitele a nejvyššího dvo�ana a nejvyššího �íšníka z Lakíše ke králi 
Chizkijášovi do Jeruzaléma se silným vojskem. Vytáhli a p�išli k Jeruzalému. Vytáhli, p�išli a zastavili se u strouhy Hor-
ního rybníka, který je u silnice k Valchá�ovu poli. 18Zavolali na krále. Vyšel k nim Eljakím, syn Chilkijáš�v, který byl 
správcem domu, Šebna, písa�, a Jóach, syn Asaf�v, kanclé�. 19Nejvyšší �íšník na n� zavolal: „Pov�zte Chizkijášovi: Toto 
praví velkokrál, král asyrský: Na co vlastn� spoléháš? 20�íkáš: ‚Pouhé slovo p�inese radu i zmužilost k boji.‘ Nuže, na 
koho spoléháš, že se proti mn� bou�íš? 21Hle, spoléháš se te� na Egypt, na tu nalomenou t�tinovou h�l. Kdokoli se o ni 
op�e, tomu pronikne dlaní a propíchne ji. Takový je farao, král egyptský, v��i všem, kte�í na n�ho spoléhají. 22�eknete 
snad: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha,‘ ale je známo, že Chizkijáš odstranil jeho posvátná návrší a jeho oltá�e     
a že Judovi a Jeruzalému poru�il: ‚ Pouze p�ed tímto oltá�em v Jeruzalém� se budete klan�t.‘ 23Vsa� se tedy nyní s mým 
pánem, asyrským králem. Dám ti dva tisíce koní, dokážeš-li k nim sehnat jezdce. 24Jak bys mohl odrazit jediného místodr-
žitele z nejmenších služebník� mého pána, i když se spoléháš na Egypt pro jeho vozbu a jízdu! 25Cožpak jsem vytáhl bez 
Hospodina proti tomuto místu, abych je zni�il? Hospodin mi na�ídil: Vytáhni proti této zemi a zni� ji!“ 26Eljakím, syn 
Chilkijáš�v, a Šebna a Jóach odpov�d�li nejvyššímu �íšníkovi: „Mluv rad�ji ke svým služebník�m aramejsky, vždy� 
rozumíme. Nemluv s námi judsky, aby to neslyšel lid, který je na hradbách.“ 27Ale nejvyšší �íšník jim odv�til: „Zdalipak 
m� m�j pán poslal, abych mluvil tato slova k tvému pánovi a k tob�? Zdali ne k muž�m, kte�í obsadili hradby a budou jíst 
svá lejna a pít svou mo� spolu s vámi?“ 28Nejvyšší �íšník se postavil a volal judsky co nejhlasit�ji. K�i�el: „Slyšte slovo 
velkokrále, krále asyrského! 29Toto praví král: A� vás Chizkijáš nepodvádí, protože vás nedokáže vysvobodit z jeho rukou! 
30A� vás Chizkijáš nevede k spoléhání na Hospodina slovy: ‚Hospodin nás ur�it� vysvobodí a toto m�sto nebude vydáno 
do rukou asyrského krále!‘ 31Neposlouchejte Chizkijáše. Toto praví král asyrský: Sjednejte se mnou dohodu a vyjd�te ke 
mn�. Každý z vás bude jíst ze své vinné révy a ze svého fíkovníku a pít vodu ze své cisterny, 32dokud nep�ijdu a nevezmu 
vás do zem� stejné , jako je zem� vaše, do zem� obilí a moštu, do zem� chleba a vinic, do zem� oliv, oleje a medu. Budete 
žít, nezem�ete. Neposlouchejte Chizkijáše. Jen vás podn�cuje slovy: ‚Hospodin nás vysvobodí.‘ 33Zdali n�kdo z boh� 
pronárod� vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále? 34Kde byli bohové Chamátu a Arpádu? Kde byli bohové Se-
farvajimu, Heny a Ivy? Což vysvobodili Sama�í z mých rukou? 35Který ze všech boh� t�ch zemí vysvobodil svou zemi        
z mých rukou? Že by Hospodin vysvobodil z mých rukou Jeruzalém?““ 
2Pa 32:9-19  „9Potom Sancheríb, král asyrský, když s celou svou brannou mocí stál proti Lakíši, poslal své služebníky do 
Jeruzaléma k Chizkijášovi, králi judskému, a k celému Judovi, který byl v Jeruzalém�, se vzkazem: 10„Toto praví San-
cheríb, král asyrský: Na co spoléháte, že chcete z�stat v obleženém Jeruzalém�? 11Nesvedl vás Chizkijáš? Umo�í vás 
hladem a žízní, když �íká: ‚Hospodin, náš B�h, nás vysvobodí ze spár� asyrského krále.‘ 12Cožpak ten Chizkijáš neod-
stranil posvátná návrší a oltá�e a nena�ídil Judovi a Jeruzalému: ‚Jen p�ed jediným oltá�em se budete klan�t a na n�m 
budete pálit kadidlo‘? 13Nevíte, co jsem ud�lal já a moji otcové všem národ�m zemí? Cožpak dokázali bohové pronárod� 
t�ch zemí vysvobodit svou zemi z mých rukou? 14Který ze všech boh� t�ch pronárod�, které moji otcové vyhubili jako 
klaté, dokázal sv�j lid vysvobodit z mých rukou? Že by váš B�h dokázal vysvobodit z mých rukou vás? 15A� vás Chizkijáš 
nepodvádí a a� vás nesvádí; nev��te mu! Žádný b�h žádného pronároda ani království nedokázal vysvobodit sv�j lid        
z mých rukou ani z rukou mých otc�. Ani vaši bohové vás z mých rukou nevysvobodí.“ 16A ješt� dál mluvili jeho služebníci 
proti Hospodinu Bohu a proti jeho služebníku Chizkijášovi. 17Psal také dopisy, jimiž han�l Hospodina, Boha Izraele. 
�íkal o n�m: „Jako nevysvobodili bohové pronárod� t�ch zemí sv�j lid z mých rukou, tak nevysvobodí ani B�h Chizki-
jáš�v sv�j lid z mých rukou.“ 18Volali zplna hrdla judsky na jeruzalémský lid, který byl na hradbách, aby na n� padl 
strach a hr�za, aby dobyli m�sto. 19Mluvili o Bohu Jeruzaléma jako o bozích národ� zem�, díle lidských rukou.“ 
2Kr 18:9.10  „9Ve �tvrtém roce vlády krále Chizkijáše, což byl sedmý rok vlády izraelského krále Hóšey, syna Élova, 
vytáhl Šalmaneser, král asyrský, proti Sama�í a oblehl je. 10Dobyli je koncem t�etího roku. V šestém roce Chizkijášovy 
vlády , což byl devátý rok vlády izraelského krále Hóšey, bylo Sama�í dobyto.“ 
Iz 10:8-11  „8�íká: ‚Což nejsou mí velitelé zárove� králi? 9Což ne dopadlo Kalno jako Karkemíš? Nebo Chamát jako 
Arpád a Sama�í jako Damašek?‘ 10Jako sáhla moje ruka po královstvích b�žk� – a jejich tesané modly byly nad jeruza-
lémské i nad sama�ské –, 11cožpak s Jeruzalémem a jeho modlá�skými stv�rami nenaložím, jako jsem naložil se Sama�ím 
a jeho b�žky?““ 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvedený V �em se satan chová podobn� jako asyrský nejvyšší �íšník? Ne�íká pravdu, když ti p�ipomíná, 
že jsi zh�ešil? Jak na to reaguje Pán B�h? Co je naší jedinou nad�jí proti takovýmto obvin�ním? (Za 3,1–5; 
� 8,1) 
Za 3:1-5  „1Potom mi ukázal velekn�ze Jóšuu, jak stojí p�ed Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti 
n�mu vznesl žalobu. 2Hospodin však satanovi �ekl: „Hospodin ti dává d�tku, satane, d�tku ti dává Hospodin, který si 
vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohn�?“ 3Jóšua totiž, jak stál p�ed poslem, byl oble�en do špinavého šatu. 
4A Hospodin se obrátil k t�m, kte�í tu p�ed ním stáli: „Svlékn�te z n�ho ten špinavý šat.“ Jemu pak �ekl: „Pohle�, s�al 
jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem t� obléci do slavnostního roucha. 5�ekl jsem: Vstavte mu na hlavu �istý turban.“ Tu 
mu vstavili na hlavu �istý turban a oblékli mu šat. Hospodin�v posel stál p�i tom.“ 
� 8:1  „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kte�í jsou v Kristu Ježíši.“ 
 

2. P�estal na tebe satan žalovat, když ti Pán B�h odpustil? (Zj 12,10) Poté, co ti byl h�ích odpušt�n, satan 
stále tvrdí, že mu pat�íš, protože jsi h�íšník. Co je podstatou jeho obvin�ní? (Dt 19,16–21; zákon o falešných 
a zlomyslných sv�dcích) 
Zj 12:10  „A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní p�išlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; 
nebo� byl svržen žalobce našich brat�í, který je p�ed Bohem oso�oval dnem i nocí.““ 
Dt 19:16-21  „16Povstane-li proti n�komu zlovolný sv�dek, aby ho na�kl z odpadnutí od Hospodina , 17postaví se oba 
muži, kte�í mají spor, p�ed Hospodina, p�ed kn�ze a soudce, kte�í tam v t�ch dnech budou, 18a soudcové p�ípad dob�e 
vyšet�í. Zjistí-li , že je to k�ivý sv�dek, že na�kl svého bratra k�iv�, 19u�iníte jemu, jak on zamýšlel u�init svému bratru. 
Tak odstraníš zlo ze svého st�edu. 20A� to ostatní uslyší a a� se bojí. Nikdy a� se mezi vámi nestane n�co tak zlého. 
21Nebudeš ho litovat. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu.“ 

 

Shrnutí 
Jako odpov�� na volání v�rného krále B�h zachránil sv�j lid a ukázal, že je všemohoucí Král Izraele, 
který �ídí d�jiny této zem�. B�h nejen hubí ty, kte�í se snaží zni�it jeho lid, ale dává také p�íležitost dal-
ším, aby se stali jeho lidem – a v�bec nezáleží na tom, že jsou to „Babyló�ané“. 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 

toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 

� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 

Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 

� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 

lásku. 

 

� 
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�T 11. února – Nemoc a bohatsví (Iz 38-39) 
Iz 38:1-6  „1V on�ch dnech Chizkijáš smrteln� onemocn�l. P�išel k n�mu prorok Izajáš, syn Amós�v,      
a �ekl mu: „Toto praví Hospodin: Ud�lej po�ízení o svém dom�, protože zem�eš, nebudeš žít.“ 2Chizkijáš 
se oto�il tvá�í ke zdi a takto se k Hospodinu modlil: 3„Ach, Hospodine, rozpome� se prosím, že jsem cho-
dil p�ed tebou opravdov� a se srdcem nerozd�leným a že jsem �inil, co je dobré v tvých o�ích.“ A Chizki-
jáš se dal do velikého plá�e. 4Tu se k Izajášovi stalo slovo Hospodinovo: 5„Jdi a vy�i� Chizkijášovi: Toto 
praví Hospodin, B�h Davida, tvého otce: ,Vyslyšel jsem tvou modlitbu, vid�l jsem tvé slzy. Hle, p�idám      
k tvým dn�m patnáct let. 6Vytrhnu tebe i toto m�sto ze spár� asyrského krále. Budu tomuto m�stu štítem.‘ 
Iz 39:1.2  „1V ten �as poslal Meródak-baladán, syn Baladán�v, král babylónský, Chizkijášovi dopisy        
a dar; uslyšel totiž, že onemocn�l a zotavil se. 2Chizkijáš m�l z nich radost a ukázal posl�m svou klenotni-
ci, st�íbro a zlato, r�zné balzámy, výborný olej i celou svou zbrojnici a všechno, co se nacházelo mezi jeho 
poklady. Nebylo nic, co by jim Chizkijáš ve svém dom� a v celém svém vlada�ství nebyl ukázal.“ 
2Kr 20:6-11  „6P�idám k tvým dn�m patnáct let. Vytrhnu tebe i toto m�sto ze spár� asyrského krále. Budu štítem tomuto 
m�stu kv�li sob� a kv�li Davidovi, svému služebníku.“ 7Izajáš poru�il: „Vezm�te suché fíky.“ Vzali je a p�iložili na v�ed  
a Chizkijáš z�stal naživu. 8Chizkijáš se otázal Izajáše: „Co bude znamením, že m� Hospodin uzdraví a že t�etího dne 
vstoupím do Hospodinova domu?“ 9Izajáš mu odpov�d�l: „Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní 
slovo, jež promluvil: Má stín postoupit o deset stup�� nebo se má o deset stup�� vrátit?“ 10Chizkijáš �ekl: „Snadn�ji se 
stín o deset stup�� nachýlí, než aby se vrátil o deset stup�� nazp�t.“ 11Prorok Izajáš tedy volal k Hospodinu. A on vrátil 
stín na stupních, po nichž sestoupil, na stupních Achazových, o deset stup�� nazp�t.“ 
Iz 38:6-8  „6Vytrhnu tebe i toto m�sto ze spár� asyrského krále. Budu tomuto m�stu štítem.‘ 7Toto ti bude znamením od 
Hospodina, že Hospodin splní to slovo, jež promluvil: 8Hle, o deset stup�� nazp�t vrátím sluncem vržený stín, který 
sestoupil po stupních Achazových.“ A slunce se vrátilo o deset stup�� na stupních, po nichž sestoupilo.“ 
1K 4:5  „Nevyslovujte proto soudy p�ed�asn�, dokud Pán nep�ijde. On vynese na sv�tlo to, co je skryto ve tm�, a zjeví 
zám�ry srdcí; tehdy se �lov�ku dostane chvály od Boha.“ 
 

PÁ 12. února – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Jen p�ímým Božím zásahem se mohl stín na slune�ních hodinách vrátit o deset stup�� zp�t. ‚Izajáš tedy 

volal k Hospodinu. A on vrátil stín na stupních, po nichž sestoupil, na stupních Achazových, o deset stup�� 

nazp�t.‘ (2Kr 20,11).“ (PK 342; OSU 133) 

   „P�i návšt�v� babylónských posl� se Chizkijášovi nabídla skv�lá p�íležitost vyvýšit Boha nebes, udržova-

tele života všech stvo�ených v�cí, který králi vrátil život ve chvíli, kdy už mu nezbývala žádná nad�je. 

Kdyby král této p�íležitosti využil a nasm�roval babylonské vyslance k Bohu, byl by se stal sv�dkem jejich 

okamžité prom�ny. 

   Chizkijášova srdce se však zmocnila pýcha a marnivost. V touze po sebeoslavení jim král ukázal ‚svou 

klenotnici, st�íbro a zlato, r�zné balzámy, výborný olej i celou zbrojnici a všechno, co se nacházelo mezi 

jeho poklady. Nebylo nic, co by jim Chizkijáš ve svém dom� a v celém svém vlada�ství nebyl ukázal‘ (Iz 

39,2). V�bec si p�itom neuv�domil, že tito vyslanci mocného národa neznají ani nemilují Boha a že není 

moudré jim ukazovat, jak je národ bohatý.“ (PK 344.345; OSU 133) 
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ÚT 9. února – Zd�šený, ale ne opušt�ný (Iz 37:1-7) 
Iz 37:1-7  „1Když to král Chizkijáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žín�nou suknicí a vešel do Hos-
podinova domu. 2Poslal Eljakíma, který byl správcem domu, písa�e Šebnu a starší z kn�ží, zahalené žín�-
nými suknicemi, k proroku Izajášovi, synu Amósovu. 3M�li mu vy�ídit: „Toto praví Chizkijáš: Tento den 
je den soužení, trestání a ponižování; plod je p�ipraven vyjít z l�na, ale rodi�ka nemá sílu k porodu. 4Kéž 
Hospodin, tv�j B�h, slyší slova nejvyššího �íšníka, kterého poslal jeho pán, král asyrský, aby se rouhal 
Bohu živému. Kéž jej Hospodin, tv�j B�h, potrestá za ta slova, která slyšel. Pozdvihni hlas k modlitb� za 
poz�statek lidu, který tu je.“ 5Služebníci krále Chizkijáše p�išli k Izajášovi. 6Izajáš jim �ekl: „Vy�i�te 
svému pánu: Toto praví Hospodin: Neboj se t�ch slov, která jsi slyšel, jimiž m� hanobili sluhové asyrské-
ho krále. 7Hle, uvedu do n�ho ducha, že uslyší zprávu a vrátí se do své zem�. V jeho zemi jej nechám 
padnout me�em.““ 
Iz 37:8-20  „8Když se nejvyšší �íšník vracel, uslyšel, že asyrský král odtáhl od Lakíše. Zastihl ho , jak bojuje proti Libn�. 
9Asyrský král totiž uslyšel o Tirhákovi, králi kúšském: „Vytáhl proti tob� do boje!“ Když to uslyšel, poslal k Chizkijášovi 
posly se vzkazem: 10„Toto vy�i�te Chizkijášovi, králi judskému: A� t� nepodvede tv�j B�h, na n�hož spoléháš, že Jeruza-
lém nebude vydán do rukou asyrského krále. 11Hle, slyšel jsi o tom, co u�inili králové asyrští všem zemím, že je zni�ili 
jako klaté. A ty bys byl vysvobozen? 12Zda bohové t�ch pronárod�, jimž p�inesli zkázu moji otcové, mohli vysvobodit 
Gózan, Cháran, Resef a syny Edenu, kte�í byli v Telasáru? 13Kde je král Chamátu a král Arpádu a král m�sta Sefarvaji-
mu, Heny a Ivy?“ 14Chizkijáš vzal dopisy z ruky posl�, p�e�etl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je p�ed 
Hospodinem. 15Chizkijáš se modlil k Hospodinu: 16„Hospodine zástup�, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi 
B�h nade všemi královstvími zem�. Ty jsi u�inil nebesa i zemi. 17Naklo�, Hospodine, své ucho a slyš, otev�i, Hospodine, 
své o�i a viz! Slyš všechna slova Sancheríba, který vyslal posly , aby han�li Boha živého. 18Opravdu, Hospodine, králové 
asyrští zni�ili všechny zem�, pronárody i jejich zemi. 19Jejich bohy vydali ohni, protože to nejsou bohové, nýbrž dílo 
lidských rukou, d�evo a kámen, proto je zni�ili. 20Ale te�, Hospodine, Bože náš, zachra� nás z jeho rukou, a� poznají 
všechna království zem�, že ty jsi Hospodin, ty sám.““ 
2Pa 32:17  „Psal také dopisy, jimiž han�l Hospodina, Boha Izraele. �íkal o n�m: „Jako nevysvobodili bohové pronárod� 
t�ch zemí sv�j lid z mých rukou, tak nevysvobodí ani B�h Chizkijáš�v sv�j lid z mých rukou.““ 
 

ST 10. února – Jak p�íb�h kon�í? (Iz 37:30-38) 
Iz 37:30-38  „30Toto ti bude znamením, Chizkijáši: V tomto roce budete jíst, co vyroste samo, i druhý rok, 
co samo vzejde, ale t�etí rok sejte a sklízejte, vysazujte vinice a jezte jejich plody. 31Ti z Judova domu, kte�í 
vyváznou a z�stanou, op�t se zako�ení a vydají ovoce. 32Z Jeruzaléma vyjde poz�statek lidu a z hory Sijó-
nu ti, kdo vyvázli. Horlivost Hospodina zástup� to u�iní. 33Proto praví Hospodin o králi asyrském toto: 
„Nevejde do tohoto m�sta. Ani šíp tam nevst�elí, se štíty proti n�mu nenastoupí, násep proti n�mu nena-
vrší. 34Cestou, kterou p�išel, se zase vrátí, do tohoto m�sta nevejde, je výrok Hospodin�v. 35Budu štítem 
tomuto m�stu, zachráním je kv�li sob� a kv�li Davidovi, svému služebníku.“ 36Tu vyšel Hospodin�v 
and�l a pobil v asyrském tábo�e sto osmdesát p�t tisíc. Za �asného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude 
mrtvá t�la. 37Sancheríb, král asyrský, odtáhl pry� a vrátil se do Ninive a usadil se tam. 38Když se klan�l    
v chrámu svého boha Nisrocha, Adramelek a Sareser, jeho synové, ho zabili me�em a unikli do zem� 
Araratu. Po n�m se stal králem jeho syn Esarchadón.“ 
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