ÚNOR

5. Neděle v mezidobí

Neděle 8.2.2015

23. V den posvěcení Hospodinova chrámu se konala
veliká slavnost
Do nového chrámu přinesli kněží ve slavnostním průvodu archu
úmluvy. Celý chrám naplnilo zvláštní světlo Boží přítomnosti.
Šalomoun slavnost ukončil krásnou modlitbou.
Když byl Jeruzalémský chrám postaven, konala se veliká slavnost, které se
účastnilo mnoho lidí. V čele průvodu směřujícího do chrámu šli kněží
nesoucí vzácnou archu úmluvy a další zlatem a stříbrem zdobené nádoby a
předměty. Ve chvíli, kdy kněží přinesli do chrámu archu úmluvy a položili
ji do místnosti, které se říkalo velesvatyně, se stalo něco pozoruhodného.
Celý chrám naplnilo zvláštní světlo a dům byl jakoby v zářícím oblaku.
Všichni lidé, kteří to viděli, si uvědomili, že to způsobil Hospodin, který je
mocný a svatý, a že je teď s nimi na tomto místě.
Král Šalomoun z toho měl velikou radost. Věděl, že Hospodin je tu teď
s nimi a slyší modlitbu každého člověka. Přede všemi lidmi zvedl ruce
k nebi a nahlas se modlil: „Vím, že jsi jediný pravý Bůh. Ty jsi stvořil celý
svět – rostliny, zvířata a lidi. Všechno je krásné. Zajímá tě, co každý z nás
dělá. Záleží ti na nás. Chceš, aby každý člověk věděl, že jsi mu blízko. Proto
jsi přítomný v tomto chrámě. Zde s tebou můžeme mluvit a říci ti všechno,
co se nám přihodilo a co nám leží na srdci. Dobrý Bože, chci tě moc
poprosit, až se zde za tebou přijde pomodlit někdo nemocný, smutný, vyslyš
ho a pomoz mu. Děkuji ti. Amen.“
Hospodin měl ze Šalomounovy modlitby radost. Slíbil, že rád vyslyší
modlitbu každého člověka, který se bude snažit chovat podle jeho pravidel.
Krále naplnila veliká radost. Moc si přál, aby tuto radost měl také každý
člověk v jeho království, a to nejen v tento slavnostní den. Věděl, že lidé
zůstanou šťastní jen tehdy, když budou věřit v Hospodina a budu se řídit
jeho pravidly. Povzbudil proto lidi, aby chodili do chrámu, protože tam na
ně čeká Hospodin Bůh.
Úkol:
Jeruzalémský chrám nám mže připomínat náš kostel a Archa úmluvy

svatostánek. Tak jako do chrámu mohli lidé chodit modlit se k Hospodinu,
tak přicházejí i do kostela. V kostele je totiž Pán Ježíš ve svatostánku.
Svatostánek je místo označené červeným světlem. Světlo svítí ve dne i
v noci. Říkáme mu věčné světlo. Svítí i tehdy, když v kostele nikdo není.
Připomíná nám, že Pán Ježíš je pořád v kostele a těší se, až za ním
přijdeme na návštěvu.

