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Streda 17. mája 2017 

Piesne: ES č. 248, 298 

Text: 2S 6, 12 – 16. 20 – 22 

„Tak Dávid a celý dom Izraela prevážali truhlu Hospodinovu s jasotom a za zvuku trúby.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

V mene Hospodinovom má všetko svoj začiatok a svoj koniec. V mene Hospodinovom Dávid 

dokázal poraziť všetko zlo a Saul nedokázal nič, lebo nekonal v mene Hospodinovom. Saul konal 

iba pre svoju slávu, zatiaľ čo Dávid konal podľa Božej vôle. Vidno to aj v tomto našom texte, 

ktorý nás chce napomenúť, že všetko, čo konáme, máme konať na slávu Božiu. Naša radosť z 

prítomnosti Hospodina má byť neobmedzená a úprimná – zo srdca. To, čo Saul nedokázal, to 

dokáže Dávid, lebo Dávid sa pri prenášaní truhly zmluvy úprimne raduje a tancuje. Z Izraela ako 

Božieho putujúceho národa sa zrazu stane národ, ktorý sa usadil v Kanáne – zasľúbenej to 

krajine. Dávid chce, aby sa truhla zmluvy – symbol požehnania bojujúceho a putujúceho Izraela 

– preniesla do Jeruzalema. Týmto činom chce dosiahnuť, aby požehnanie spočinulo na 

Jeruzaleme. Preto obeťami vyjadruje pokoru pred Hospodinom a prosbu o zmierenie, tancom 

prejavuje radosť a trúbením ohlasuje, že Hospodin je víťaz a bojovník. Izrael okolo svojho kráľa 

a truhly zmluvy zdôrazňuje Hospodinovu prítomnosť a vládu nad Izraelom, ako aj nad celým 

svetom. Avšak nie všetci to tak vidia. Dávidova žena Míkal, Saulova dcéra, Dávida kritizuje a 

vysmieva sa mu. Ju, ktorá je z kráľovského rodu, uráža Dávidovo nekráľovské „ponižovanie sa “ 

pred ľudom a otrokmi. No Dávid svojím konaním iba chcel poukázať pred Bohom a ľuďmi na 

Božiu slávu, ktorá je vyvýšená nad neho a celý Izrael. Tak Dávid dokazuje svoju pokoru a 

poníženosť pred Bohom, čo Saul nedokázal. Ľud to pochopil, ale Saulova dcéra to nedokáže 

pochopiť, preto za trest zostane bez detí, a tak Saulov rod úplne zanikne. „Radujte sa v Pánovi 

vždy! Opakujem – radujte sa!“ (F 4, 4) – Tak nás napomína slovo Božie. Radovať sa máme aj 

vtedy, keď sa to nepáči ľuďom okolo nás, ktorí nám nedoprajú radosti alebo sú vyslovene Boží 

nepriatelia. Neustále prežívajme opravdivú a každodennú radosť z Božej prítomnosti. Boh nám 

zasľúbil svoju prítomnosť a požehnanie cez Krst svätý a Večeru Pánovu, ku ktorým sa neustále 

vracajme a čerpajme nekonečnú radosť z toho vedomia, že sme spasené deti Božie. Amen.  

 

Modlitba:  

Pane Bože môj, zvelebujem Tvoje sväté meno a radujem sa, že si nám, biednym a nehodným 

ľuďom, dal do srdca radosť z Tvojej prítomnosti. Požehnaj túto radosť, aby nám ju nikto 

nedokázal zobrať a ani nás ovplyvniť. Zachovaj nás a naše deti, aby sme sa po celý náš život 

vedeli neustále radovať zo skutočnosti, že nás miluješ. Túto lásku nám neustále preukazuj vo 

sviatostiach, v ktorých si nám daroval spasenie a večný život. Amen.  
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