Séria

Ženy v Biblii
Výsledok nudy: Bat-Šeba a Dávid
(2.Sam 11)

Pozadie: Dávid zostáva doma namiesto toho, aby viedol vojakov do boja, ako to robil prv. Je to
začiatok tragického pádu Dávida. Jeho kráľovský a pohodlný, prepychový život spôsobuje jeho
pád. Preto podlieha pokušeniu, pádu.
V živote kresťana, veriaceho človeka je mnoho nepriateľov, jedným z nich je aj nuda. Nuda sa
stáva často osudnou hocikomu, aj kráľovi, ako bol Dávid.
Dávid nešiel do boja – zostal doma a nudil. Celý Izrael šiel bojovať proti Amóncom, ale Dávid –
vojvodca, prvý medzi bojovníkmi, príklad odvahy – zostal doma. Napriek množstvu povinností
kráľa sa nudil.
-večer vstal Dávid z postele čo je väčším príkladom nudy, ako vstať večer z postele?
Rovnako aj Bat-Šeba, žena bojovníka sa doma nudila. Bez muža.
-nuda je diablov nástroj, ktorý drží človeka vo svojich spároch, viac, ako čokoľvek iné. Diabol
vie, kde je tvoje slabé miesto a keď mu dáš miesto, keď dáš miesto nude vo svojom živote, on
veľmi rýchlo vie, ako toto voľné miesto zaplniť. Niečím, čo ťa odvedie od Boha. Vždy je za tým
minimálne premrhaný deň a zlý pocit.
-1.Kor 10,12 hovorí: „Kto stojíš, dávaj si poor, aby si nepadol.“ Ak sa ti zdá, že si silný vo viere a
morálke, pozor na nudu, ktorá preverí tvoju silu.
Aplikácia: Aj kresťania sme v boji, stále sme v boji a máme byť v strehu. Je toto deň na
leňošenie? Stále je čas milosti, nikto sa nemôže nudiť! Toto je doba boja proti mocnostiam zla
a proti zlých duchom. Ako to , že v čase, keď máme bdieť spíme? Nie je čas nudiť sa, lebo kto
sa nudí dáva priestor diablovi.
-Uriáš, manžel Bat-Šeby, hoci nebol žid, bol Chetejec, šiel do boja s Dávidovými bojovníkmi.
-Bat-Šeba sa z nudy šla umývať pred kráľovský palác. Na námestí, pred palácom. Prečo to
urobila? Z nudy, z nedostatku pozornosti, nedostatku muža šla, aby sa ukázala. Možno si
myslela: niekoho „ulovím“, zabijem nudu s niekým. Dnes rovnako ženy, či muži robia rôzne
veci, aby zabili nudu – nezáväzný flirt. Nie je to možno umývanie sa na verejnosti, ale je to iné
lákanie opačného pohlavia pre pobavenie. Z nudy. Je to Facebook, kde môže ktokoľvek zabíjať
čas. Keď nemáš čo robiť, napadajú ti veci, ktoré by ti inokedy nikdy nenapadli. Pôvabná žena,
keby mala muža doma, nikdy by to neurobila. Ale diabol ju našiel nudiť sa. Kráľ, to bola trofej,
na ktorú čakala.
-Výsledok dávidovej nudy: šiel sa večer poprechádzať po streche paláca, ako to robieval.
Možno aj predtým videl Bat-šebu sa kúpať, ale teraz si ju všimol tak „nejako inak“. Deň
strávený v posteli neznamená, že sme oddýchnutí a ostražití po stránke viery. Nuda vždy
otupuje zmysly viery a zostruje zmysly pre podľahnutie pokušeniu. Dávid mal bezpočet žien,
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ale teraz chcel Batšebu. (bola pôvabného vzhľadu a Dávid bol kráľ, mal akoby právo na všetko,
ale nie na vydatú ženu. Boh by mu bo pridal, keby bol chcel viac žien) Biblia zakazovala kráľovi
mať veľké množstvo žien, pretože to otupovalo jeho cit pre Boha, zvádzalo ho to k zlým
veciam. (podobne ako Šalamún sa v starobe klaňal bohom svojich pohanských manželiek a
nikde v Biblii nečítame, že by z toho robil pokánie :-(
APLIKÁCIA: Ak žena strávi čas pozeraním romantických, šteklivých telenoviel, čítaním
románikov, zatúži mať to, čo jej chýba. Ak muž strávi čas s kamarátmi pri alkohole a hodnotení
okoloidúcich žien, porovnávaním, aká je tá jeho žena a aké sú tie ostatné, tak je veľmi blízko
tomu, aby porušil manželský sľub vernosti. Nie je o to dnes núdza.
-Bat-Šeba, nečítame, že by sa priečila Dávidovi. Dávid vedel, kto to je, vedel, že je VYDATÁ,
vedel, že jej manžel Uriáš kladie život za kráľa a on si užíva s jeho ženou. Po boji dokonca
Uriáša pozval do paláca, poslal ho domov, aby si oddýchol.. a Uriáš, tak lojálny povedal, že
nepôjde predsa domov, keď truhla Hospodinova (truhla s doskami Desatora) je vonku, aj jeho
spolubojovníci spia na poli a on, obyčajný vojak by mal spať v dome, tešiť sa so ženou, keď oni
bojujú? To bola lojalita, ktorá mala Dávida odzbrojiť, mala ho zahanbiť, aký je mizerný kráľ a
človek! Ale nestalo sa tak. Naopak poveril Jóba, vojvodcu, aby postavil Uriáša do takého boja,
aby tam zaručene zomrel. Tak sa aj stalo. Nuda prinášala do jeho života kruté ovocie!
APLIKÁCIA: Ak si ráno pred prácou prečítaš niekoľko slov z Biblie, zamyslenia, tak tvoja myseľ
sa bude zaoberať božími myšlienkami. Nuda, pokušenie sa ťa tak rýchlo nechytia, pretože
tvoja myseľ bude spravovaná božím Slovom. Ale ak začínaš, hlavne mladý človek deň Novým
časom, myseľ spracúva iné podnety a formuje nás niečo iné, ako božie Slovo.
-najdôležitejšou časťou dňa je prvá ranná hodina. Čím ju stráviš, taký bude deň. Čím si naplníš
ráno svoju myseľ, tak bude celý deň fungovať, na to budeš myslieť.
-biblia hovorí, že Dávid bol mužom podľa Božieho srdca – jeho srdce „bilo v rytme
Hospodina“. Mal rovnaké videnie, rovnaké priania, záujmy ako Hospodin. Ale len do chvíle,
kým si svoj čas začal napĺňať svojim záujmami.
-Dávid a Batšeba neušli pred hriechom, BatŠeba, ani nechcela, Dávid tiež nie, dokonca nekajal
sa z neho, nevidel svoj hriech, kým mu ho prorok Nátan nepripomenul (12.kapitola). Trestom
bolo, že dieťa, syn, ktorý sa narodil z tohto „nevzťahu“ zomrel, hoci sa Dávid potom kajal, Boh
ho potrestal za jeho konanie. Hoci SZ prikazovala cudzoložníkom zomrieť spoločne, Hospodin
upustil od tohto trestu, Dávid trpel hrozne pre smrť svojho syna s Batšebou. Rovnako aj jeho
deti boli potrestané, celkovo jeho rod upadol. Napriek tomu všetkému však je Dávid
hodnotený kladne, muž podľa Božieho srdca.
APLIKÁCIA: Ak sa nudíš, modli sa za blízkych, utekaj pred hriechom. Pýtaj sa , čo môžeš urobiť
pre Boha, ako môžeš byť užitočný.
Nudila sa aj manželka Putifára, ktorá z nudy zvádzala Jozefa, ale on utiekol pred hriechom,
dokonca tak aj nechal šaty. Ale zachránil sa a zostal čistý pred Bohom.
Napriek tomu, z tohto vzťahu vzišiel syn Šalamún, pra, pra otec Pána Ježiša Krista, BatŠeba je
uvedená aj v rodokmeni Pána Ježiša.
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