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Piatok 12. augusta 2016 

Text: 2S 12, 1 – 10. 13 – 15a 
1Hospodin poslal Nátana k Dávidovi. Keď prišiel k nemu, povedal: V istom meste boli dvaja 

mužovia; jeden bol bohatý, druhý bol chudobný. 2Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobytka. 
3Chudobný však nemal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil; choval ju a vyrástla pri ňom s 

jeho deťmi. Jedávala z jeho skyvy chleba, píjavala z jeho pohára a spávala v jeho lone, akoby mu 

bola dcérou. 4K bohatému človeku prišiel pocestný; ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec alebo 

zo svojho dobytka, aby niečo pripravil pocestnému, ktorý prišiel k nemu, ale vzal ovečku 

chudobného človeka, a tú pripravil mužovi, ktorý prišiel k nemu. 5Vtedy Dávid náramne vzbĺkol 

hnevom proti tomu mužovi a povedal Nátanovi: Akože žije Hospodin, muž, ktorý to urobil, 

zasluhuje smrť! 6Ovečku nahradí štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovania. 7Nato 

Nátan povedal: Ty si ten muž! Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa 

nad Izraelom, ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej! 8Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána 

do tvojho lona. Dal som ti dom Izraela a Júdu, a ak by ti to bolo bývalo málo, bol by som ti to 

alebo ono pridal. 9Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu nepáči? 

Uriáša Chetejského si zabil mečom, jeho manželku si si vzal za ženu a jeho samého si zavraždil 

mečom Ammóncov. 10Preto sa teraz meč nikdy nevzdiali od tvojho domu, lebo si mnou opovrhol 

a vzal si si manželku Uriáša Chetejského, aby ti bola ženou. 
13Vtedy Dávid povedal Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi! Nátan odpovedal Dávidovi: 

Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš. 14Ale keďže si týmto zavdal Hospodinovým 

nepriateľom príčinu rúhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť. 15Potom Nátan odišiel 

domov. 

Piesne: ES č. 542, 588 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Udalosti opísané v našom dnešnom texte sú vlastne Božím odhalením Dávidovho veľkého 

zlyhania, ktorého sa dopustil na sklonku svojho života. K životu kráľa Dávida totiž nepatrí len 

slávne víťazstvo nad Goliášom, ale aj cudzoložstvo. Bohom ustanovenému kráľovi sa totiž 

zapáčila manželka jeho vlastného vojaka Uriáša. Zatiaľ čo Uriáš bojuje na fronte, Dávid si nechá 

zavolať do svojho paláca jeho ženu a vyspí sa s ňou. Keďže Batšeba otehotnie, rozhodne sa kráľ 

zavolať jej manžela z frontu, aby to vyzeralo, že dieťa je jeho. Lenže Uriáš po príchode domov, 

hoci nič netuší, odmietne sa tešiť so svojou ženou, keďže truhla zmluvy a jeho spolubojovníci sú 

na fronte. Dokonca ani po tom, čo ho kráľ opije, nezľaví Uriáš zo svojho charakteru a prespí pred 

bránami paláca. Dávid sa preto rozhodne napísať svojmu generálovi list, aby Uriáša postavil do 

prvej línie. Cieľ je jasný: Uriáš má byť zabitý. Verný generál Joáb vykoná kráľov rozkaz, pretože 

je to „verný a oddaný“ priateľ, ktorý v kráľa verí. Lenže Pán Boh vidí celú vec inak a posiela 

svojho proroka Nátana, aby bolo vyslovené, že Dávid teraz urobil niečo, čo nemá nič spoločné 

s Božou vôľou. Scudzoložil a ešte k tomu aj nechal zabiť človeka. Nátan je teda človek, ktorý sa 

kráľovi rozhodne povedať pravdu priamo do očí. Rozpovie Dávidovi príbeh o tom, ako istý muž, 

ktorý mal veľa oviec, ukradol ovcu inému, aby pohostil svojho hosťa. Kráľ Dávid vyhlási, že 

taký človek je hoden smrti, teda veľmi prísne a jednoznačne nad ním vysloví súd. Možno niekedy 

podobne reagujeme aj my: sme veľmi prísni na chyby a zlyhania iných, no nie na tie naše. Pán 

Boh nás však učí hľadieť aj na náš život a vidieť aj na ňom chyby a zlyhania. Chce nás pritom 

naučiť, že jediným riešením je tieto veci vyznať a nezakrývať. Tiež nás učí, že Jeho milosť je 

väčšia ako náš hriech. Ježiš Kristus je totiž tým Dávidovým synom (potomkom), ktorý zomrel 

kvôli našim hriechom. Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane a Bože, pomôž nám držať sa verne svojich prikázaní a nepoľavovať v ich 
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požiadavkách. Pomôž nám uvedomiť si, že vykonaného hriechu sa nezbavíme zakrývaním, ale 

iba vyznaním. Pomôž nám, aby sme boli pravdiví k sebe samým, ale aj k ostatným. Dopraj nám 

priateľov, ktorí nám s láskou povedia pravdu priamo do očí, aj keď bude bolestivá. Pomôž nám 

milovať ľudí okolo seba a ich prípadné nedostatky s láskou naprávať. Amen. 
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