
Streda 12. júla 2017 

Piesne: ES č. 506, 503 

Text: 1S 24, 2 – 20 

„Nahovárali ma, aby som ťa zabil, ale ušetril som ťa a povedal som si: Nevztiahnem ruku na 

svojho pána, lebo je pomazaným Hospodinovým.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Som už unavený, chcem to mať za sebou. Väčšina z nás sa už ocitla v situácii, keď sme sa 

takto cítili. Vyslovenie takéhoto želania pred Bohom však nemusí našu situáciu nutne rýchlo 

ukončiť a vyriešiť. Často akoby Pána Boha naháňame, aby sa už stalo to, čo si želáme. 

Situácia, v ktorej si sa ocitol, sa ti nemusí páčiť. No Boh je Ten, kto pozná celý plán. Jeho 

časovanie sa nemusí zhodovať s tvojimi želaniami. Prídu aj chvíle, keď Boh bude chcieť 

urobiť niečo veľké v tebe a skrze teba. Buď trpezlivý a opatrný, aby si nasilu niečo 

neurýchľoval. Niekedy musíme čakať na Božie časovanie, aby sa to, čo sa má stať, napokon 

stalo. Boh pripravoval Dávida dlhé roky, aby bol dobrým lídrom, človekom viery a odvahy. 

Dávid sa musel naučiť zvládnuť nielen úspech, ale aj porážku. Uvedomuješ si, že kamkoľvek 

Boh vedie tvoj život, musíš vedieť zvládnuť aj úspech, aj sklamanie? Nikto v živote predsa 

nevyhráva celý čas. Dávidov rýchly vzostup kráľa Saula znervóznil. Žiarlil. Chcel ho zabiť. 

Dávid netušil, že súčasťou prípravy na kráľovskú úlohu bude živé školenie, ako sa vyhnúť 

pokusom o atentát na svoj život. Boh dáva lekcie v reálnych životných situáciách. Ani ty sa 

nestaneš silnejším vo viere čítaním knihy „10 spôsobov, ako byť silnejší vo viere“. Boh ti 

radšej dá 10 situácií, v ktorých sa osvedčíš, ak budeš verný Jeho slovu. V dnešnom biblickom 

texte vidíš, ako skvelo to zvládol Dávid. Mohol zabiť Saula a stať sa konečne kráľom. Je 

množstvo príležitostí, ktoré nám prídu do cesty, ale nie sú Božou cestou. Niektoré prídu ako 

test, iné ako pokušenie. Človek si pomysli, že nemôže prepásť skvelú príležitosť. Kresťan by 

sa mal skontrolovať otázkou: „Ak využijem túto príležitosť, budem vedený bližšie k Bohu?“ 

Časť nášho problému je, že viac hľadíme na to, čo je pre nás pohodlnejšie, ako na to, čo je 

najlepšie. Dávid si vybral dôverovať Bohu, že keď ho pomazal za kráľa, aj ho urobí kráľom. 

Dávid preto nesiahol na život kráľa Saula. Nechcel robiť kompromisy vo viere v Boha. Nech 

už máš akékoľvek starosti a problémy, Božie časovanie bude vždy najlepšia cesta aj pre teba. 

Amen. 

 

Modlitba:  

Chválime Ťa Bože Otče, že poznáš celý plán. Prosíme Ťa o dar trpezlivosti a väčšej dôvery. 

Chceme sa naučiť „nenaháňať“ Ťa a prijímať Tvoje múdre časovanie. Pomáhaj nám 

poznávať, že chceš, aby sa nám dobre stalo, aj v časoch, keď nám je ťažko. Uč nás v živote 

vedieť zvládať múdro aj úspechy a pokorne aj neúspechy a sklamania. Chceme zostať verní 

Tvojmu slovu a prikázaniam a prijímať Tvoje časovanie a cesty ako tie najlepšie pre každého 

z nás. Amen. 
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