KĽÚČE

Len stoj
a nič nerob!

LEKCIA

Len stoj
a nič nerob!
Videl si už niekoho, kto zmeravel
od strachu? Alebo sa to stalo aj tebe? Vlastne
to nemusí byť až taká zlá situácia. Nie ten
strach, ale to zmeravenie. Často potrebujeme
stáť a ani sa nepohnúť, aby Boh mohol
bojovať za nás a vydobyť nám víťazstvo.
Kedysi dávno takýmto spôsobom zvíťazilo
celé vojsko – len stáli a chválili Boha.
Kľúčový text 2 Par 20,1-30

1. úloha
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Čítaj
Prečítaj si príbeh „Len
stoj a nič nerob!“
Predstav si
Aké ťažké asi muselo byť pre
Jozafata a jeho ľud dôverovať
Bohu a spoliehať sa, že im
vydobyje víťazstvo? Skús si
predstaviť seba v tom veľkom
zástupe.
Modli sa Pros Boha, aby ti
ukázal, ktoré veci v živote by si
mal radšej nechať na neho.
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Jozafat posla, len čo vstúpil dnu.
„Vojská sa blížia,“ odpovedal posol.
„Sú vyzbrojené najmodernejšími
zbraňami.“
„Povedz svojmu veliteľovi, aby naďalej
sledoval každý pohyb nepriateľa a denne
mi posielal správy,“ prikázal kráľ. Potom
sa obrátil k svojmu pobočníkovi
a povedal: „Oznám túto správu celému
ľudu. Zajtra sa budeme všetci postiť
a prosiť Boha, aby nám povedal, čo
máme robiť. Povedz všetkým, že ráno
budem v chráme.“

2. úloha
Nakresli

Napíš

Nakresli sám seba, ako stojíš na vysokej skale a oslavuješ
Pána Boha. Dolu pod skalou nakresli „nepriateľov“,
s ktorými musíš každodenne zápasiť.
Pod svoj obrázok si napíš kľúčový verš. Daj si obrázok na
nástenku, aby si ho mal celý týždeň pred očami.
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3. úloha
Čítaj

V 2 Par 20,6-12 je zaznamenaná Jozafatova modlitba,
ktorú predniesol v chráme za účasti všetkého ľudu.
Napíš
Ku každej časti Jozafatovej modlitby napíš príslušný verš:
1. Oslava Boha za to, kým je (verš ..........)
2. Oslava Boha za to, čo urobil pre izraelský národ (verš ..........)
3. Ako Boh viedol svoj ľud v minulosti (verš .........)
4. Jozafat predkladá Bohu ich súčasný problém (verš ..........)
5. Žiada Boha o pomoc (verš ..........)
Jozafat
6. Priznáva vlastnú bezmocnosť a celý problém dáva úplne do Božích
rúk (verš ..........)
vyšiel von, aby sa
Modli sa Použi túto osnovu a povedz Pánu
poprechádzal po terase.
Bohu o problémoch,
s ktorými dnes zápasíš.
Chcel byť s Bohom sám. Mal

pomerne veľké vojsko, takže sa mohol
pustiť do vojny. Keď sa však v minulosti
spoliehal na svoju silu, nedarilo sa mu. Preto teraz, skôr ako si niečo
naplánuje, chce poprosiť o radu Pána Boha.
Ranné slnko sa odrážalo od bielych chrámových stĺpov. Jozafat
sledoval, ako ľudia prichádzajú, a cítil Božiu prítomnosť.
Keď kráľ
vstal, aby
prehovoril
k ľudu,
nastalo
hrobové
ticho.
Otcovia
zdvihli svoje
deti
na ramená,
aby lepšie
videli. „Som
si istý, že
ste počuli
najnovšie
správy,“
začal kráľ
Jozafat.

20

LEKCIA

„Je pravda, že edomské vojská
pochodujú proti nám. Čoskoro
budú v Judsku.“
V zástupe sa začal šíriť nárek.
Jozafat zdvihol ruky a opäť všetko
stíchlo.
„Môj ľud, nemusíte sa báť. Áno,
stojíme pred ťažkou úlohou, ale
vieme, že Boh stojí pri nás. Oveľa
dôležitejšie je dôverovať mu
a dovoliť, aby nás viedol ako vyhrať
tento boj,“ zdôrazňoval kráľ.
„Poďte, povieme to Bohu
a poprosíme ho, aby nás viedol.“
„Ó, Bože, súď našich
nepriateľov,“ zvolal kráľ.
„Nespoliehame sa na samotný boj.
Nevieme, čo máme robiť. Chceme
počuť tvoju odpoveď. Ďakujeme ti,
že odpovieš na naše volanie
o pomoc.“
Každý rozmýšľal, čo sa asi
stane. Muž menom Jachaziel sa
zrazu pretlačil doprostred zástupu.
Čo chce urobiť? „Ó, kráľ,“ zvolal
Jachaziel, „dostal som posolstvo
od Boha. Odkazuje ti, že tento boj
nemáme bojovať my. Je to jeho boj!
Máme sa rozísť na svoje miesta
a sledovať, ako nás vyslobodí.“
Jozafat na vyvýšenom mieste
pred všetkým ľudom padol
na kolená a poklonil sa až k zemi,
aby vzdal Bohu úctu. Každý
nasledoval jeho príklad a ďakoval
Bohu za prísľub víťazstva.

3
4. úloha
Čítaj
2 Par 20,13-19
Premýšľaj
Ako títo ľudia
chválili Boha? Ako môžeš ty
oslavovať Boha za to, čo pre teba
urobil a ešte stále robí?
Napíš
Do svojho zošita si napíš
modlitbu vďačnosti. Vyjadri v nej
vďaku za všetko, čo pre teba urobil.
Zver sa mu so svojimi obavami.
Odovzdaj mu svoj život a svoje
každodenné plány.
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5. úloha
Čítaj

2 Par 20,20.21

Predstav si
Skús si predstaviť,
že ty sám kráčaš
s armádou do boja. Bál by si
sa? Páčilo by sa ti, keby vašu
armádu viedli do boja speváci?
Modli sa
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Modli sa, aby si získal odvahu
ísť tam, kde ťa chce viesť Boh,
a robiť to, čo si on praje.

Keď sa modlitba skončila, ľud začal kričať
od radosti. Vedeli, že Boh vypočul ich
modlitby. Nemohli sa dočkať rána.
Na druhý deň kroky mužov, žien a detí
smerovali na miesto, kde sa mali stretnúť.
Každý chcel vedieť, ako bude na púšti
Boh bojovať za nich. Jozafat sa opäť
postavil pred ľud a povedal: „Pamätajte,
že Boh bude bojovať tento boj.
Dôverujme mu a on nám dá potrebnú
odvahu. Povedal nám to prostredníctvom
svojich prorokov. Ak sa podľa toho
zariadime, podarí sa to.“
Ľud pozorne počúval. Jozafat zoradil
na čelo armády oddiel spevákov, aby
viedli vojakov do boja.
Všetci spolu spievali:
„Oslavujte Hospodina,
lebo jeho milosť trvá
naveky.“
Keď Judejci začali spievať,
Hospodin poslal proti ich
nepriateľom oddiel
zo zálohy. To veľmi
zmiatlo
moabských
a amonských
bojovníkov.
Mysleli si, že na
nich zaútočili Edomci
a začali bojovať medzi
sebou. Keď Jozafat
so svojou spievajúcou
armádou vystúpil
na hrebeň kopca

LEKCIA

3

a rozhliadol sa po púšti, nebolo tam už jediného živého vojaka. Ich
nepriatelia sa pozabíjali sami!
Jozafatovi ľudia pozbierali šaty, zbrane a ďalšie cenné veci
zo stanov svojich nepriateľov. S takouto korisťou viedol kráľ Jozafat
svoj ľud späť do Jeruzalema.
Keď vstúpili do mesta, vošli hneď
do chrámu, aby poďakovali Bohu za
6. úloha
víťazstvo, ktoré pre nich vybojoval. Za
Čítaj
2 Par 20,24-27
sprievodu hárf, fláut a trúb ľud spieval
Predstav si
Ako sa asi
a chválil Boha celé hodiny.
museli cítiť ľudia, keď
Čoskoro sa správa o Božom
vystúpili na vrchol kopca
a pozreli sa dolu na púšť?
víťazstve rozšírila do okolitých krajín.
Napíš
Napíš si vetu alebo nakresli
Ešte mnoho rokov malo Judsko
obrázok, ktorý by vyjadril, ako by si
sa cítil, keby si tam bol osobne. Opíš,
pokoj od svojich susedov. Pretože
ako by si asi reagoval. Priprav sa, že
ľudia žiadali Boha, aby za nich
svoj postoj predstavíš na stretnutí
svojej triedy.
bojoval, žili
7. úloha
Modli sa
Pros Boha, aby ti pomohol
v
mieri
mnoho
Vyrieš
hlavolam.
pamätať na to, že On je ten, ktorý
Vystrihni obrázok
vyhráva boje a zápasy. Môžeme
rokov.
mu vždy dôverovať... pretože
pre nás vydobyl veľké
víťazstvo.

a nalep ho na správne
miesto na časovej
osi.
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Návod
Správnu
odpoveď
na otázku
poskladaj
z písmenok
v jednotlivých
riadkoch.
V každom riadku
je jedno
písmenko
navyše. Zvyšné
písmenko zapíš
do pravého
stĺpca, v ktorom
nakoniec vyjde
tajnička.

1. Skôr ako šiel Jozafat do boja, ...................... sa.
2. Kto pomáhal ľuďom z Judska bojovať proti nepriateľom? ......................
3. Pieseň, ktorú spievali speváci, keď išli do boja, znela: „Oslavujte Hospodina,
lebo jeho ...................... trvá na veky!“
4. Kto šiel na čele armády? ......................
5. Jozafatovi ľudia pozbierali zo stanov svojich nepriateľov cenné veci, šaty
a ......................
6. Kto priniesol Jozafatovi správu o blížiacich sa vojskách? ......................
7. Ako sa volala púšť, na ktorej sa malo bojovať? TEKOA
8. Čo mali ľudia robiť, keď sa dozvedeli správu o príchode nepriateľských vojsk?
Modliť a ...................... sa.
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