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Streda 8. marca 2017 

Piesne: ES č. 621, 462 

Text: 1S 18, 6 – 12 

„Vtom Saul hodil kopiju a povedal si: Pribodnem Dávida ku stene. Ale Dávid sa mu dvakrát 

uhol. Saul dostal strach z Dávida, pretože Hospodin bol s ním, ale od Saula odstúpil.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Biblické rozprávanie o kráľovi Dávidovi mi vždy pripomínalo príbeh akéhosi superhrdinu z 

komixu či rozprávky. Je to príbeh najmladšieho, vzrastom najmenšieho syna, ktorý nemá žiadne 

fyzické ani rodinné predpoklady na to, aby sa stal kráľom, no predsa sa ním stáva. Božie cesty sú, 

ako dobre vieme, nevyspytateľné, a to nielen pri Dávidovi. Ľuďom sa však nie vždy páči, keď sa 

niekomu darí alebo, slovami biblického textu, keď je s niekým Hospodin. Neraz to vzbudzuje aj 

závisť či hnev. Inak to nebolo ani v prípade kráľa Saula, ktorý sa s Dávidom vracal z bitky proti 

Filištíncom, kde Dávid porazil Goliáša. Národ viac oslavoval dovtedy neznámeho Dávida než 

kráľa Saula, čím v Saulovi, prirodzene, vzbudil závisť, hnev a strach. Je to nebezpečná 

kombinácia emócií, ktoré môžu viesť aj k napadnutiu. Okrem toho, ak sa zamyslíme cekom 

racionálne, nebyť toho, že Dávid porazil Goliáša, ktovie, ako by bitka s Filištíncami dopadla. 

Saul by sa teda mal Dávidovi poďakovať za pomoc a využiť to, že Hospodin Dávidovi pomáha. 

Namiesto toho však po ňom v závisti hádže oštep. Ako je to s nami, keď vidíme, že s niekým je 

Hospodin, že sa niekomu darí alebo že Pán Boh cez niekoho môže pomôcť mnohým? 

Nehádžeme do takýchto ľudí aj my pomyselné oštepy? Nevolíme aj my niekedy cestu hnevu a 

agresie namiesto obojstranne prospešnej spolupráce či bratskej lásky? Naše svedectvo o Božej 

láske predsa nikdy nebude uveriteľné, ak sa tá láska neprejaví aj na našich činoch, ak ju nebude 

vidno prinajmenšom v cirkvi, medzi nami navzájom. Nepodľahnime hnevu, závisti, strachu a ani 

tým, ktorí nás k týmto emóciám vedú. Nebuďme ako Saul. Radšej sa podobne ako Dávid 

spoľahnime na Božiu moc a hľadajme u Neho posilnenie v každej situácii. Amen. 

 

Modlitba:   

Milý náš nebeský Otče, vyznávam Ti, že i ja sám neraz podlieham strachu, hnevu a závisti voči 

mojim bratom a sestrám. Viem, že by to tak nemalo byť, no som len nedokonalý hriešnik. Prosím 

Ťa, zmiluj sa nado mnou pre obeť svojho Syna Ježiša Krista a pomáhaj mi, aby som Ťa mohol 

lepšie nasledovať, aby som sa na Teba viac spoliehal a u Teba hľadal pomoc a útechu. Pomôž mi, 

prosím, aby som sa viac podobal Dávidovi než Saulovi. Amen. 
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