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„Chizkijáš … ?inil to, co je dobré, správné a pravé p?ed Hospodinem, jeho Bohem. Všechno dílo, které za?al –
ohledn? služby Božího domu, ohledn? zákona a ohledn? p?íkazu hledat svého Boha – ?inil celým svým srdcem a
da?ilo se mu.“ (2. Paralipomenon 31, 20-21)
Tolika slovy Písmo ?íká, že Chizkijáš byl v?bec nejv?tším králem Izraele, který kdy žil. ?íká nám, že jeho srdce bylo
tak up?eno na Pána, že žádný král p?ed ním ani po n?m nebyl jako on. Zvažte proto následující verš: „Po t?chto
událostech a Chizkijášov? v?rnosti p?itáhl asyrský král Sancheríb. P?itáhl do Judska a utábo?il se kolem
opevn?ných m?st. Myslel si, že do nich pronikne.“ (2. Pa 32,1)
Všimn?te si úvodní fráze: „Po t?chto událostech a Chizkijášov? v?rnosti…“ To se týká všeho dobrého, co Chizkijáš
ud?lal: jeho chození v pravd? a svatosti, jeho hledání Boha, jeho p?ilnutí k Pánu, jeho boj proti h?íchu a
kompromisu, jeho hluboká modlitba a d?v?ra, národní obrození, které vedl. Písmo ?íká, že v návaznosti na tyto
požehnané v?ci p?išel ?ábel. Knížectví a mocnosti temnoty obklopily spravedlivého krále a Boží lid a vedly totální
válku, aby je svrhly a zni?ily jejich víru.
Ano, toto všechno vzniklo po založení mnoha Chizkijášových služeb, které byly stabilní, vysp?lé a na dobrém
základu. Satan neztrácel své síly na slabé, nezkušené a kolísavé Boží dít?; mí?il nejsiln?jšími zbran?mi
na duchovního obra. Tento zbožný muž nežil v h?íchu ani ve vzpou?e; byl jedním z nejv?rn?jších Božích
služebník?. A p?esto se Chizkijáš prakticky p?es noc ocitl v nemožné situaci. A Hospodin nevysv?tlil, pro? ho to
hrozné obléhání postihlo.
Na Chizkijášovi vidíme jasnou ilustraci ?áblova plánu proti každému oddanému Božímu služebníku. V dobách
našich vlastních zkoušek a pokušení k nám Satan p?ichází a p?ináší lži: „Selhal jsi, jinak bys p?ece tímto
neprocházel. N?co s tebou není v po?ádku a Bohu se to nelíbí.“ Bible nám ?íká, že B?h nadp?irozen? osvobodil
Chizkijáše (viz 2. Královská 19,35). A od Kristova k?íže mají Boží lidé ješt? lepší zaslíbení než Chizkijáš.
Pamatuj na n?, modli se, i potichu, a neboj se Satanových útok?. Sám B?h se s tvým nep?ítelem vypo?ádá a podle
svého plánu t? osvobodí!
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