Zamyslenia na týždeň po 8. nedeli po Svätej Trojici
Pondelok 23. júla 2018
Piesne: ES č. 297, 458
Text: 2Kron 30, 13 – 22
„13Tak sa zhromaždilo do Jeruzalema množstvo ľudu svätiť sviatok nekvasených chlebov v
druhom mesiaci. Bolo to veľké zhromaždenie. 14Nato vstali a odstránili oltáre v Jeruzaleme.
Odstránili i všetky kadidlové oltáre a pohádzali do údolia Kidrón. 15Na štrnásty deň druhého
mesiaca zabíjali paschálne zvieratá. Kňazi a levíti vyznávali svoje hriechy, posvätili a
priniesli spaľované obete do domu Hospodinovho. 16Zastali si na svoje miesto podľa
platného predpisu a podľa zákona Mojžiša, muža Božieho. Kňazi kropili krvou prevzatou z
rúk levítov. 17Pretože bolo v zhromaždení mnoho tých, čo sa neposvätili, levíti zarezávali
paschálne zvieratá pre všetkých nečistých, aby ich zasvätili Hospodinovi. 18Pretože väčšina
ľudu, mnohí z Efrajimu, Menaššeho, Jisáchára, Zebulúna sa neočistili a jedli paschu, ako
nebolo predpísané, modlil sa za nich Chizkija: Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, 19kto
sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, i keď bez čistoty požadovanej
svätyňou. 20Hospodin vyslyšal Chizkiju a uzdravil ľud. 21Izraelci, prítomní v Jeruzaleme,
sedem dní vo veľkej radosti slávili sviatok nekvasených chlebov. Deň čo deň levíti a kňazi
chválili celou silou Hospodina. 22Nato sa Chizkija srdečne prihovoril ku všetkým levítom,
ktorí zručne vykonávali službu Hospodinovi. Po siedmich dňoch dokončili slávnosť. Obetovali
obete spoločenstva a ďakovali Hospodinovi, Bohu svojich otcov.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kráľ Chizkija bol úplne iný ako predošlý kráľ. Nastúpil na trón po svojom otcovi kráľovi
Achazovi. Božie Slovo o Chizkijovi hovorí: „robil, čo je správne v očiach Hospodinových“
(2Kron 29, 2). Svedčili o tom jeho slová aj skutky. Vedel, že ak chce byť dobrým
panovníkom a dobre viesť svoj ľud, musí ho viesť k Pánu Bohu. Robil významné zmeny:
očistil chrám od pohanských zvykov, odstránil modloslužbu v celom Jeruzaleme a obnovil aj
bohoslužbu v chráme. Miloval svoj ľud a aj preto sa snažil prekonať rozkol, ktorý dlhé roky
vládol medzi severným a južným kráľovstvom. Jeho láska k ľudu ho viedla k tomu, aby celý
Izrael zjednotil. I v dnešnej dobe nám môže byť kráľ Chizkija príkladom. Či nie sú rozkoly aj
medzi nami? Môžeme ich pozorovať medzi manželmi, vidíme ich v rodinách, kde chýba
láska, porozumenie, odpustenie... Vidíme ich nielen medzi politikmi ale aj v cirkvi.
Dokážeme sa hádať na maličkostiach a neraz nemáme záujem ani len vypočuť, čo nám tá

druhá strana chce povedať, prestaneme sa rozprávať a po čase už ani nestojíme o to, aby sme
nezhody vyriešili.

Kráľ

Chizkija volal svoj

národ bližšie k Pánu Bohu, a tak

k zmiereniu, jednote. Nariadil svätenie paschy a pozval všetkých, kňazov, levítov,
popredných mužov aj jednoduchý ľud. Viedol každého k tomu, aby sa očistil, a tak v čistote
predstúpil pred Pána Boha. Boli aj takí, ktorí sa neposvätili Hospodinovi. A on sa s láskou za
svoj ľud modlil a prosil, aby im Pán Boh odpustil. Nás pozýva náš Kráľ, Pán Ježiš, cez svoju
obeť, svojou láskou bližšie k Pánu Bohu, bližšie k sebe navzájom. Pozýva nás, aby sme sa
očistili od svojich hriechov, aby sme opustili zlo, posvätili svoj život a oddali sa Jeho láske.
Slúžili Mu celým srdcom. Volá nás. Jeho slovo a dary svätej Večere Pánovej maju tú moc.
A nielen to, On sa za nás modlí, prihovára u nebeského Otca. Počujme Jeho volanie i dnes!
On nás uzdraví, zachráni, požehná i zjednotí. Amen.

Modlitba:
Nebeský Pane Bože, v Tvojom náruči máme domov a Ty nás neustále voláš, aby sme sa
k Tebe vrátili. Vyznávame, že mnohokrát sa od Teba odvraciame a žijeme tak, ako sa nám
páči. Prosíme Ťa, odpusť nám pre zásluhy svojho Syna a vlej do našich sŕdc lásku k Tebe,
lásku k Tvojmu slovu, lásku k blížnym. Uzdrav a požehnaj naše vzťahy. Nech sme Tvoj
verný ľud, zjednotení v Tvojom mene. Amen.
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