4. pôstna 2015
Text: 1. Samuelova 17, 14-19. 21-23
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! 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.
O ruskom diktátorovi Jozefovi Visarionovičovi Stalinovi je známe, že s obľubou dával
celému národu pocítiť svoju neobmedzenú moc. Presídľoval celé regióny, väznil a vraždil
nevinných ľudí. Jeho pričinením zahynuli milióny ľudí.
Historici hovoria, že napriek svojej neobmedzenej moci, nebol šťastný. Bol chorobne
podozrievavý, v každom človeku videl potenciálneho nepriateľa. Mal obrovský strach, ten ho
dohnal k takým činom, že nechal povraždiť aj mnohých svojich blízkych priateľov
a spolupracovníkov. Napokon si vraj našiel dvojníka, ktorý ho zastupoval na verejnosti, aby sa
uchránil od atentátu. Jeho svedomie nebolo čisté, ale zaťažené zločinmi a strachom. Bol však
príliš zbabelý, aby sa zmenil.
Nebol to jediný prípad. V dejinách ich bolo mnoho. Do podobnej situácie sa dostal aj kráľ
Saul. Aj on si počínal kruto a svojvoľne. Boha poslúchol len vtedy, keď to vyhovovalo aj jemu.
Boh ho ako kráľa nakoniec zavrhol. A prorok Samuel mu to oznámil.
Dostal sa do zamotaného kruhu. Cítil, že nemá Božiu podporu a požehnanie, ale nebol
ochotný robiť pokánie, zmeniť sa.
Čítali sme, že Duch Hospodinov odstúpil od Saula a posadol ho zlý duch od Hospodina.
Je to vôbec možné, aby Boh poslal na človeka zlého ducha? V texte si čítame, že to tak Saulovi
blízky ľudia vyjadrili. My však vieme, že len dobrý údel a dokonalý dar pochádza od Boha. Ale
na druhej strane je pravda, že Boh môže odstúpiť od človeka dať priestor tomu zlému.
Podobne, ako to bolo v prípade Jóba a jeho skúšky. Aj samotný Pán Ježiš hovorí, že ak je človek
bez Boha – teda prázdny - rýchlo a ľahko príde duchovná mocnosť(zlý duch) a nájde si v tom
prázdnom príbytku svoje nové bývanie. Boh nie je pomstychtivý, ale keď človek odmietne
Boha, často sa na jeho miesto dostane niečo zlé. U Saula to bol teda následok toho, že
Hospodinov Duch sa od neho vzdialil. Saul je podráždený, reaguje neprimerane, je plný hnevu
a agresivity. Prežíva nepokoj a depresie.
Bratia a sestry, treba otvorene povedať, že toto hrozí aj nám, ak sa Bohu vzdialime. Ak
žijeme neusporiadaným životom, dlhodobo ignorujeme Božie princípy a odmietame činiť
pokánie. V niektorých prípadoch klesneme tak hlboko, že už nie sme schopní priznať si vinu
a ľutovať ju. Následok môže byť vnútorný nepokoj, depresie a úzkosť. Nechcem teraz povedať,

že každá depresia, úzkosť a vnútorný nepokoj je výsledok nášho nesprávneho života. Aj kresťan
môže prechádzať depresiou. Aj o Lutherovi bolo známe, že ho občas prepadli depresie a úzkosť.
AKO sa tohto zbaviť?
Saulovi dvorania prišli s nápadom: Je potrebné nájsť niekoho, kto vie pekne hrať na gitaru a pri
peknej hudbe sa ti uľaví. Kráľovi sa nápad zapáčil a hneď člen jeho družiny prišiel s personálnym
návrhom. Syn Izaiho – udatný bojovník menom Dávid by mohol byť tým správnym typom. Je to
„sympaťák“ a ovláda hru na harfe.
Biblia hovorí, že to skutočne naozaj fungovalo: VERŠ 23...
Dávidova hudba robila malé zázraky. Hudba má skutočne moc a zvlášť tá na oslavu Boha.
Občas, keď sa pozriem do kostolného zhromaždenia, všimol som si , že nie všetci spievate.
Samozrejme, nie je to povinné a ani by som vám to nevyčítal. Určite na to máte svoje dôvody...
Mladí občas obvykle počúvajú iný žáner. Tieto piesne sa im zdajú nemoderné. Chcem vás však
povzbudiť, skúste to – aspoň hovoriť tie slová. Duchovná hudba má moc – mnohí mi to
potvrdíte. V čase samoty, depresie, úzkosti a strachu ste to mnohokrát zažili.
Mám pre vás jednu pôstnu radu/recept: Vyskúšajte moc Božieho slova a hudby. Keď si nájdete
chvíľu času, pustite si príjemnú hudbu, najlepšie bez slov a skúste si čítať žalmy alebo
texty piesní zo spevníka. Som presvedčený, že vás naplní Boží pokoj, ktorý premáha aj temné
myšlienky.
Poďme však späť k Saulovi. Ak by sme čítali ďalší sled udalostí, dozvedeli by sme sa, že to
bolo pre Saula len dočasným riešením. Neskôr už nepomáhala ani hudba.
Hudba totiž riešila len následok problému, nie skutočnú príčinu Saulových problémov
a depresií.
Nepokoj, depresia a strach boli len NÁSLEDKOM, ale skutočnou PRÍČINOU boli zlé vzorce
správania a neochota činiť pokánie a uznať svoju vinu.
Niekedy je aj v ľudských životoch tak veľa nepokoja, pretože nehľadáme príčinu. Snažíme
sa bojovať s následkami – s nepokojom, prázdnotou. Napríklad tak, že vyhľadávame spoločnosť,
zábavu, zážitky, kupujeme si veci, dobre si zajeme, alebo použijeme alkohol. Máme tak pocit, že
zlé myšlienky sú preč.
Týmto sa však natrvalo nedajú vyliečiť výčitky svedomia, strach z budúcnosti, vnútorná
prázdnota, či nepokoj.
Ak je príčinou našich problémov hriech, zlé návyky, potom potrebujeme robiť pokánie. Vyznať
Bohu to zlé a tie nesprávne vzorce konania.
Napr.: klameme, kritizujeme, manipulujeme druhými, využívame ich pre svoje dobro, závidíme,
túžime po nesprávnych veciach alebo dávame priestor túžbam, o ktorých vopred vieme, že sú
zlé. Druhých ohovárame, odsudzujeme, povyšujeme sa nad nich, ľutujeme sa... To je na
osvieženie pamäti len zopár nesprávnych návykov, ktoré si tak často osvojujeme.
Kým si ich neuvedomíme, a pred Bohom ich nevyznáme, nenájdeme pokoj a vyrovnanosť.
Modlime sa: Ukáž mi, Pane, čo je tou príčinou mojich problémov, môjho nepokoja a obáv...!
Ak Ti to Pán Boh pripomenie, vyznaj to dnes pri spovedi, prines to pred oltár a odovzdaj to
Bohu. To je cesta, ako nájsť vnútorný pokoj.
N Amen!

