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Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Veľkej noci 
 

Nedeľa 24. apríla 2016 – 4. nedeľa po Veľkej noci 

Text: 1S 16, 14 – 23 
14

Keď sa Duch Hospodinov vzdialil od Saula, posadol ho zlý duch od Hospodina. 
15

Vtedy mu vraveli jeho 

služobníci: Hľa, zlý duch od Boha ťa posadol. 
16

Nech rozkáže náš pán a tvoji služobníci, ktorí stoja pred 

tebou, ti vyhľadajú muža, ktorý vie hrať na harfe; keď príde na teba zlý duch od Boha, bude hrať a uľaví 
sa ti. 

17
Saul povedal svojim služobníkom: Nože mi vyhľadajte muža, ktorý vie dobre hrať, a priveďte ho 

ku mne. 
18

Vtedy jeden zo sluhov povedal: Videl som syna Izaja Betlehemského, ktorý vie hrať, udatného 

hrdinu, bojovníka, výrečného a driečneho. A Hospodin je s ním! 
19

Preto Saul poslal poslov k Izajovi s 
odkazom: Pošli mi svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach. 

20
Tu vzal Izaj osla, chlieb, kožený mech vína 

a jedno kozliatko a poslal to Saulovi po svojom synovi Dávidovi. 
21

Keď Dávid prišiel k Saulovi a zastal 

pred ním, ten si ho tak veľmi obľúbil, že sa stal jeho zbrojnošom. 
22

Preto poslal Saul Izajovi odkaz: Nech 
ostane Dávid pred mojou tvárou, lebo našiel priazeň v mojich očiach. 

23
Kedykoľvek zlý duch od Boha 

napadol Saula, Dávid bral harfu a hrával. Takto sa Saulovi uľavilo a bývalo mu lepšie, lebo zlý duch 

odstupoval od neho. 

Piesne: ES č. 288, 633 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Saul bol prvým izraelským kráľom, avšak stal sa neposlušným Hospodinovi a zavrhol Jeho slovo. Preto 

Hospodin zavrhol Saula (1S 15, 23). V našom texte sme hneď na začiatku čítali na prvé počutie zvláštnu 
vec: „Keď sa Duch Hospodinov vzdialil od Saula, posadol ho zlý duch od Hospodina.“ Hospodin zavrhol 

Saula, aby nebol kráľom, a tak nás neprekvapuje, že sa Duch Hospodinov vzdialil od neho. To, že sa od 

človeka môže Duch Hospodinov vzdialiť, si veľmi dobre uvedomoval aj Dávid, Saulov nástupca, ktorý 

prosí Pána Boha: „… svojho svätého Ducha mi neodnímaj!“ (Ž 51, 13b) Ale ako mohol Saula posadnúť 
„zlý duch od Hospodina“? Môže od Hospodina pochádzať niečo zlé? Nie je jednou z Hospodinových 

vlastností dobrota? Veď je napísané: „Lebo je dobrý Hospodin…“ (Ž 100, 5) I keď nám slová „zlý duch 

od Hospodina“ znejú paradoxne, poukazujú iba na to, že Pán Boh je taký zvrchovaný, že ani zlo nemá 
samostatnú existenciu, nezávislú od Neho. To môžeme vidieť veľmi zreteľne v prvých dvoch kapitolách 

Knihy Jóbovej. Ani zlo sa teda nedeje bez Božieho vedomia a bez Jeho vôle a hraníc, ktoré On určuje. 

Ďalej počúvame o jednej z prvých muzikoterapií – o Božej muzikoterapii. Hudba hrala už od počiatku 
veľkú úlohu v živote viery. V Božom slove máme Knihu žalmov, ktorá je zbierkou židovských 

duchovných piesní, ktorých slová neraz zhudobnila aj naša cirkev. Takým príkladom je aj naša 

evanjelická hymna Hrad prepevný, pri ktorej nášmu reformátorovi Dr. Martinovi Lutherovi slúžil ako 

podklad 46. žalm. A práve Dr. Martin Luther o hudbe povedal: „Hudba je čistým a úžasným darom 
Božím… Vieme, že diablom znie hudba odporne a neznesiteľne. Duša mi vyviera a prekypuje, keď 

počujem hudbu, ktorá ma tak často oblažila a zachránila pred hroznými súženiami.“ A kto iný ako Dávid, 

skladateľ žalmov, ktorý napísal také žalmy ako Ž 23, Ž 51 či Ž 103, mohol lepšie zahnať svojou hudbou 
zlého ducha od Saula? Je to preto, že Dávid bol naplnený Božím Duchom. Aj apoštol Pavel nás 

povzbudzuje: „… buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných 

piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom.“ (Ef 5, 18b – 19) Amen. 

Modlitba: 
Drahý Hospodine, ďakujeme Ti, že v Tvojej ruke je aj všetko zlo a že nič sa nedeje bez Tvojho vedomia. 

Chceme Ti ďakovať aj za dar hudby, ktorou najmä chceme osláviť Tvoje sväté meno, no ktorá neraz tiež 

upokojí nášho ducha a myseľ. Nech aj dnes Ťa oslávime spevom i životom. Amen. 
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