
Lekcia: 1 Sam 18, 1-16                                                          Kázeň 1 Sam 18, 1 a 10-12

Bratia a sestry,
dnešný biblický oddiel hovorí o dvoch typoch ľudí. Boli to blízki príbuzní – otec

a syn, Saul a Jonatán. Ich odlišnosť sa ukazuje najmä na vzťahu k Dávidovi. Saul a
Jonatán zaujali voči Dávidovi dva totálne odlišné pozície. Jeden sa stal jeho dobrým
priateľom a ten druhý zarytým nepriateľom.

Jonatána najlepšie vystihuje slovné spojenie „spriaznená duša“. Takto zvykneme
označovať blízkeho človeka, ktorého máme veľmi radi – človeka, s ktorým si dobre
rozumieme, s ktorým sa vieme o všetkom porozprávať. Takému človeku bezvýhradne
dôverujeme a môžeme sa na neho vo všetkom spoľahnúť. 

Pre Dávida bol takým človekom Jonatán a nebolo to jednostranné, ale vzájomné.
Čítali sme, že duša Jonatána sa spojila s dušou Dávida. Hneď od začiatku si rozumeli
na tej najzákladnejšej ľudskej rovine. Hneď dvakrát za sebou je napísané, že Jonatán
mal Dávida rovnako rád ako sám seba. Počuli sme, že spolu uzavreli zmluvu. Na to sa
musíme pozerať očami tej doby. V Starom zákone však čítame, že Hospodin uzavrel
zmluvu so  svojím ľudom. Z Božej  strany nebola  zmluva nikdy porušená.  Zmluva
vyjadrovala  vzájomné  prepojenie  a  spriaznenosť.  Takto  vzájomne  spriaznení  boli
Dávid a Jonatán. 

V  jasnom  kontraste  k  Jonatánovi  vidíme  jeho  otca  Saula,  ktorý  sa  stáva
Dávidovým zarytým nepriateľom. Veľakrát nie je dobro odmenené dobrom a platilo to
aj pre Dávida. Dávid žil  na kráľovskom dvore a verne slúžil  kráľovi.  Kvôli svojej
oddanosti  a  pracovitosti  si  ho  všetci  obľúbili.  Dávid  tiahol  všade,  kam  ho  Saul
posielal, a pritom si počínal rozumne, takže Saul ho postavil na čelo bojovníkov. To sa
zapáčilo  celému  ľudu  i  Saulovým  služobníkom.  (5v.)  Dokonca  sa  o  Dávidových
významných  vojnových  víťazstvách  začali  skladať  piesne.  To  však  bola  posledná
kvapka Saulovej narastajúcej nenávisti voči Dávidovi. Saul na Dávida začal žiarliť a
rozhodol sa zabiť ho. 

Saul sa veľmi nahneval. Nebol to však oprávnený a spravodlivý hnev vyvolaný
niečim zlým. V Biblii  na viacerých miestach čítame o Božom hneve. Aj o Pánovi
Ježišovi je napísané, že sa hneval. No Saulov hnev bol vyvolaný žiarlivosťou a viedol
k tomu, že po Dávidovi hodil kopiju. To, že to nebola žiadna náhoda, je zdôraznené aj
zmienkou, že sa Dávid dvakrát uhol. Saul chcel cielene Dávida odstrániť. Dávid mu
verne slúžil,  pomáhal mu aj po duševnej stránke, ale panický strach z toho, že mu
Dávid preberie trón, ho viedol až k tomu, na čo má právo iba Boh. Duch Boží viedol
Dávida, ale už nie Saula. Saul akoby sa staval do úlohy Boha, keď chce rozhodovať o
tom, kto bude žiť a kto zomrie. Začal sa Dávida báť. V Novom zákone je napísané, že
dokonalá láska vyháňa strach. Saul Dávida nenávidí a stáva sa mu nepriateľom, ktorý
túži  po  jeho  smrti,  no  na  druhej  strane  je  ľud,  ktorý,  ako  je  napísané,  si  Dávida
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zamiloval. 

Bratia  a  sestry,  Dávid  mal  dobrého  priateľa  a  aj  zarytého  nepriateľa.  To
vystihuje,  samozrejme  pre  každého  v  inej  miere,  aj  naše  životy.  Niekto  má  veľa
dobrých priateľov, niekto iný zase veľa nepriateľov. Existuje však ešte hlbšia rovina,
ako tá naša medziľudská, na ktorej sa tiež stretávame s priateľom a nepriateľom. 

Pozrime sa najprv na nepriateľa. Slovo nepriateľ alebo nepriatelia nachádzame
dosť  často  v  knihe  Žalmy.  Obrazne  povedané  je  nepriateľom  človeka  všetko,  čo
ohrozuje život a to, čo je dobré. Taký nepriateľ môže mať konkrétnu aj abstraktnú
podobu. Môže to byť konkrétny človek, ale môžu to byť aj povedzme napr. choroby
alebo katastrofy. Apoštol Pavol vyjadril v jednom svojom liste nádej, že na konci bude
zničená smrť,  ktorú označil  ako „posledného nepriateľa“.  Smrť je však dôsledkom
hriechu. Nech sa človek snaží akokoľvek, takýmto nepriateľom sa sám nevyhne. 

Teraz sa pozrime na to, kto je naším priateľom. My zvykneme hovoriť: „V núdzi
spoznáš priateľa“. No už oveľa skôr povedal Pán Ježiš niečo podobné, ale zároveň
jedinečné. V Jánovom evanjeliu je napísané, že Ježiš učeníkom povedal: Nikto nemôže
väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak
konáte, čo vám prikazujem; nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí
jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od
svojho Otca.  (15, 13-15) Ježiš opisuje vzťah k svojim nasledovníkom nie ako vzťah
sluhu a pána, ale ako priateľský vzťah. Je to veľká vec a vzácna výsada. 

Pán Ježiš hovorí, že svoj život položí za priateľov. Pán Boh vstúpil do nášho
času, do našej reality, a ponúka nám záchranu pred každým nepriateľom. Vo svete je
veľa  toho,  čo nám chce škodiť.  V Dávidovom živote  to  bol  Saul,  ktorému Dávid
pomáhal.  Tým  nepriateľom človeka,  ako  už  bolo  povedané,  môže  byť  čokoľvek.
Avšak skrze dielo Ježiša Krista sme dostali tú výsadu, že sa smieme nazývať priatelia
Boží. Boh prichádza a vedie nás, aby nad nami žiadny nepriateľ trvalo nezvíťazil. Boh
nás zachránil  pred dôsledkami našich hriechov.  Vytrhol  nás z  moci  smrti!  Slovom
nepriateľstvo je vyjadrené postavenie človeka po páde.  Položím nepriateľstvo medzi
teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu
schvatneš pätu. Nepriatelia budú na tejto zemi, kým budeme žiť, ale v Ježišovi, ktorý
prichádza  k  nám,  je  naša  záchrana.  Pán Boh vládne  nad nami  a  len  On má moc
vyslobodiť nás z moci každého nepriateľa! Amen.
Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v Evnajeliu podľa Matúša v 10. k. a
vyprosme si požehnanie: 
Pán Ježiš hovorí: „A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte
sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.“
Milosť  nášho  Pána,  Ježiša  Krista,  láska  Božia  a  účastenstvo  Ducha  Svätého  so
všetkými vami. Amen. 
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